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Informatieavond
Graag willen wij u vertellen hoe de dag van u kind op school verloopt. Op maandag 24 september vertellen
juf Vera en juf Carolien over groep 6. Op dinsdag 25 september geeft juf Marieke de informatie over groep
3, vertelt juf Valeska over groep 5 en zijn in groep 7/8 meester Wim en juf Monique aan het woord. Op
donderdag 27 september gaan de juffen uit groep 1 en 2 u alles uitleggen en in groep 4 vertellen juf Ellen en
juf Lana hoe daar de schooldag eruitziet.
Op alle avonden staat om 19.15 uur de koffie klaar en beginnen we om 19.30 uur. We hopen dat er veel
ouders komen.

JANTJE BETON
De verkoop van loten voor Jantje Beton loopt
tot 26 september. Hoe meer loten er worden
verkocht hoe beter. De helft van de opbrengst
gaat naar de school zelf, die het geld kan
gebruiken voor eigen speeltoestellen of –
activiteiten. De andere helft komt ten goede
aan activiteiten van Jantje Beton. Zo zorgen
we er samen voor dat meer kinderen, meer
kunnen spelen.

Nieuws van de OR
De OR heeft een nieuw lid, haar naam is Kathy
Fakkert moeder van Esmee uit groep 1.

AGENDA
26 september
26 september
3 oktober
4 oktober
4 oktober
11 oktober
12 oktober
22 t/m 26 oktober

25 september – Sophie gr. 1/2
26 september – Valentina gr. 6
29 september – Lisa gr. 7/8
30 september – Maja gr. 1/2

Start verkoop Kinderpostzegels
Einde verkoop loten Jantje Beton
Start Kinderboekenweek
Einde verkoop Kinderpostzegels
Dierendag
Studiedag, leerlingen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek met
boekenmarkt
Herfstvakantie

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten door naar de website:
www.bredeschoolgouda.nl

Groepspresentaties op de Goudakker
Wat hebben we afgelopen maandag en dinsdag kunnen genieten van mooie
optredens van onze groepen. De speelzaal was gevuld met vrolijke kinderen en
trotse leerkrachten. Iedere groep presenteerde zich op een creatieve wijze.
Zelfs de kleinsten van de Goudrakkertjes groep lieten met een prachtig
optreden zien dat ook zij er al echt bij horen. De rode draad bij alle optredens
was VRIENDSCHAP. We vormen met elkaar in iedere groep een hechte band
waar iedereen zich fijn bij voelt en die ons laat groeien zodat we er kunnen zijn
voor onszelf en zeker ook voor elkaar.
Bedankt allemaal !

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. We openen op het plein en hier
zullen jullie bekende vriendjes zien rondlopen. Wie hoort bij wie?
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er voor iedere groep leuke activiteiten. Als afsluiting
van de Kinderboekenweek is er op vrijdag 12 oktober van 15.00-16.00 uur een
boekenmarkt. Iedereen mag zijn of haar boeken verkopen om met de opbrengst
eventueel weer boekjes terug te kopen. Om 14.50 uur mag u uw kind uit de klas halen
om in de hal of speelzaal een plekje te zoeken. Neem je eigen kleedje mee? Zorg dat er
op de boekjes een kaartje zit met daarop de prijs. Tijdens de boekenmarkt zal er een
lekkere versnapering voor de ouders en de kinderen zijn. Alle kinderen gaan die dag naar
huis via het achterplein. Zo kom je langs de boekjes en kun je wellicht samen met je
vader of moeder een leuk boek kopen. We hopen op een grote opkomst! Laat je even
aan de juf of meester weten of je van plan bent om boeken te verkopen?

Actie boekhandel Verkaaik
Tijdens de Kinderboekenweek die loopt van 3 t/m 12 oktober, heeft boekhandel Verkaaik
een aardige actie: Iedereen die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, mag
zijn haar kassabon bij ons op school inleveren. Na afloop van de Kinderboekenweek
mogen wij als school voor 20% van de totaalwaarde gratis boeken komen uitzoeken voor
onze school. Hoe mooi is dat! Dus bent u van plan een mooi kinderboek te kopen? Doe
dit dan bij Verkaaik en lever de kassabon in bij ons op school. Binnenkort zal u hier meer
informatie over vinden op de website van boekhandel Verkaaik.
www.verkaaikboeken.nl
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