Nieuwsbrief nr. 13

23 november 2018

SINTERKLAAS OP DE GOUDAKKER
Sinterklaas en zijn Pieten zullen op woensdag 5 december een
bezoek brengen aan onze school. Wij vragen daarom of alle
kinderen op 5 december om iets voor half 9 willen verzamelen op
het voorplein. De fietsen graag op het achterplein stallen.
Wilt u het ook zien? Gezellig! Wij vragen u dan wel aan de
overkant van de straat plaats te nemen.

5 december
6 december
10 december
20 december
21 december
7 januari
7 januari
10 januari

Sinterklaas
Speelgoedochtend groep 1 en 2
School versieren voor kerst 19.30 uur
Kerstviering en kerstdiner
Leerlingen vrij, start kerstvakantie
Weer naar school
Vergadering ouderraad
Schaatsen, continurooster tot 14.00 uur

KINDERPOSTZEGELS
Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen uit groep 7 en 8 is het mooie
bedrag van € 1.391,53 bij elkaar gebracht.
Hier mee kunnen heel veel kinderen geholpen worden.
Bedankt namens de Stichting Kinderpostzegels.

3 december – Sofie gr. 7/8
4 december – Saar gr. 5
5 december – Jack gr. 1/2
9 december – Sven gr. 5

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

Beste ouders,
Kerstmis is alweer in aantocht. Op 10 december om 19.30 uur zullen wij de school weer
versieren en traditiegetrouw de kerststal neerzetten. Uw hulp is hierbij van harte welkom. Zo
maken we er met zijn allen een gezellig feest van voor de kinderen.
Na het kerstdiner op 20 december zullen wij de versiering en de kerststal weer opruimen. Ook
hierbij is uw hulp van harte welkom. Wij zorgen dat de koffie en thee klaarstaat.
Wilt u ons helpen? Meldt u dan aan bij Annet (administratie) of via de oudervereniging.
Wij hopen u te zien op 10 en/of 20 december.
Alvast bedankt namens de oudervereniging.

SCHAATSEN
Donderdag 10 januari 2019 mogen we met de hele school schaatsen op de ijsbaan rond
het stadhuis op de markt.
We moeten daar om 13.15 uur en mogen schaatsen tot 14.00 uur.
We hebben die dag een continu rooster.
We eten op school, lopen naar de ijsbaan en zijn om 14.00 uur vrij.
Ouders van alle groepen zijn van harte welkom om mee te gaan. Blijf gezellig eten en loop
met ons mee. Met name in de groepen 1/2 en 3 zijn extra handen in de klas en op het ijs
natuurlijk nodig.
De kinderen mogen om 14.00 uur opgehaald worden bij de ijsbaan. Geef het even door
aan de groepsleerkracht als u uw kind niet bij de ijsbaan kunt ophalen.
Kinderen die niet opgehaald kunnen worden in de stad lopen met de leerkrachten mee
terug naar school. Daar mogen ze in de klas wachten tot 15.00 uur.
Heeft u vragen? Loop even binnen bij de leerkracht van uw kind.

VOORSTELLEN MR LEDEN
Mijn naam is Francis Kraan, samenwonend met Wout en moeder van Tess (Groep 8) en
Saar (Groep 5).
Salesmanager van beroep en privé hou ik erg van knutselen en bakken met de meiden
en leuke dingen opzetten en organiseren. Sinds eind 2015 lid van de MR. Ik vind het erg
leuk actief mee te denken en een stem te zijn voor alle ouders van de school met
betrekking tot beleid en activiteiten. Heeft u een vraag of idee neem dan gerust contact
op, we staan overal voor open. Ik ga mij de komende jaren met frisse energie inzetten
voor de Goudakker en heb er veel zin in.
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