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Opening Kinderboekenweek
Zoals u in de voorgaande nieuwsbrief heeft kunnen lezen openen wij woensdag 3 oktober feestelijk de
Kinderboekenweek. Vanaf 8.20 uur lopen er bekende vrienden op het plein rond. Kom op tijd!
Na de opening mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 door de school stil lezen. Neem dus je lievelingsboek
en eventueel een kussentje mee. Wij hebben er zin in. Jullie ook?

Babynieuws

Beste ouders/ verzorgers,

Hoera! Juf Eva heeft een dochter gekregen,
haar naam is Janne. Moeder en dochter
maken het goed.

Het komt vaak voor dat kinderen te laat op school
komen. Iedere dag 5 minuten te laat is toch 25
minuten per week dat uw kind lessen mist. Wij
willen u daarom vragen om er echt voor te zorgen
dat uw kind vóór de tweede bel in de klas is.
Om 8.30 en om 13.00 uur willen wij met de lessen
starten. Graag uw aandacht hiervoor.

Wij wensen juf Eva en Ralph veel geluk!

Het team van De Goudakker

Groep 5 en 6 op gaan op woensdag 3
oktober naar de voorstelling Bruno wordt
een superheld in de schouwburg. De
voorstelling duurt tot 12u. We lopen terug
en zijn rond half 1 weer op school.

3 oktober
4 oktober
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22 t/m 26 oktober

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

2 oktober – Batuhan gr. 7/8

Spelletjesmiddag bij groep 1/2 SE
Het spelen van een spelletjes op de tablet is toch anders dan in een groepje een spel spelen. Je
leert op je beurt wachten, samenspelen, elkaar helpen en omgaan met winnen en verliezen.
Daarom gaan wij weer spelletjesmiddagen organiseren. De kinderen mogen op deze dag van thuis
een gezelschapsspel meenemen.
Komt u ook een keertje helpen? Bij de klas hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven.
De data zijn: dinsdag 2 oktober, maandag 5 november, donderdag 10 januari, maandag 4 februari,
donderdag 7 maart, dinsdag 2 april, donderdag 9 mei en donderdag 13 juni.

juf Sandra en juf Edith

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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