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SINTERKLAAS
Eindelijk was het dan zover, de Sint kwam zaterdag aan in Nederland. Alles was gelukkig goed gegaan en de
Sint was blij dat hij weer in Nederland was. De Pieten ook, die deden meteen weer grappig en maakten
knappe kunstjes.
Maar nu is er toch iets wat minder leuk is. Er is iets mis met het paard van Sinterklaas. Arme Amerigo, hij eet
niet goed en wil het dak niet op . Sinterklaas weet niet wat hij moet doen. Nu heeft Sint aan de kinderen van
onze school gevraagd of het paard zolang bij ons in de nacht op school mag staan. En gelukkig, dat mocht!
In het Pietenhuis is het altijd zo druk en daar kan het schimmeltje even niet tegen. Bij ons op school kan hij
rustig slapen. Kom maar eens kijken in de hal van de kleuters, daar staat een mooie stal voor Amerigo.
De Goedheiligman heeft ook aan de kinderen gevraagd of zij weten wat er met Amerigo aan de hand kan
zijn. De kinderen hebben namelijk hele goede ideeën en misschien weten zij een oplossing. Sint weet het
namelijk niet. Hopelijk is het probleem vóór 5 december opgelost en kan de Sint op zijn paard bij ons op
school komen.

27 november
5 december
6 december
20 december
21 december
7 januari
7 januari

26 november – Naomi gr. 1/2
27 november – Maryam gr. 3
27 november – Levi gr. 6
1 december – Romaysa gr. 1/2
1 december – Diablo gr. 1/2
2 december – Ismaïl gr. 4

Voortgangsgesprekken
Sinterklaas
Speelgoedochtend groep 1 en 2
Kerstviering en kerstdiner
Leerlingen vrij, start kerstvakantie
Weer naar school
Vergadering ouderraad

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door
naar de website www.bsgouda.nl

PRIETPRAAT
Om 13.00 komen de kinderen de school binnen.
Juf Valeska zegt niet duwen, niet rennen!
Waarop een leerling zegt: Oooh al die regels!
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