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Voortgangsgesprekken
Komende week vinden de voortgangsgesprekken plaats. Heeft u zich nog niet ingeschreven, doe dit dan
nog via ouderportaal.
Wanneer u een voortgangsgesprek op school heeft moet u zodra u door de school loopt een mondkapje
dragen.
Iedereen mag door de voordeur naar binnen.
Wanneer u uw laatste gesprek heeft in groep 6 of groep 7 dan verlaat u de school via de nooddeur bij de
trap.
Wanneer u uw laatste gesprek heeft in groep 3/4 of 4/5 verlaat u de school via de tussendeur.
Wanneer u uw laatste gesprek heeft in groep 1/2 verlaat u de school via de achterdeur.
Er hangen pijlen die de route aangeven.
Tijdens het voortgangsgesprek wordt de voortgang van uw kind op school besproken en de OKthermometer voor ouders. Deze kunt u vooraf inleveren of meenemen naar het gesprek.

27 november - Maryam gr. 6
28 november - Levi gr. 4/5

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl
Voor abonnement op de nieuwsbrief van de
Brede School:

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbriefaanmelden/?L=574&type=rss

Agenda
23 november
23 en 25 november
3 december

Schoen zetten op school
Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. Veel kinderen hebben hun schoen al mogen zetten en ook wordt er van
het Sinterklaasjournaal genoten! De Goudakker heeft gehoord dat alle kinderen hun schoen mogen
zetten op dinsdag 23 november. De kinderen nemen hiervoor een schoen mee naar school. Afgelopen
maandag hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 een lootje getrokken en kregen zij het geld met
informatiebrief mee naar huis. Succes met knutselen! Wij kijken uit naar alle leuke surprises. Bij de
kleutergroepen staat de klusbus van Sinterklaas. Op het Sinterklaasjournaal zagen wij de werkkamer van
Sinterklaas en dachten: ‘Die mag wel wat gezelliger’. De kleuters zijn druk bezig met klussen en
knutselen in de klusbus!

Niet vergeten: 23 november schoen mee!
Alle kinderen van de Goudakker mogen op 23 november hun schoen zetten op school.

HULPPIETJES IN DE PEUTERSPEELZAAL HADDEN HET DRUK DEZE WEEK
Schoenen verven
Mutsen maken
Pakjes in de schoorsteen gooien
Boot besturen
Op daken lopen
En een kapotte schoorsteen maken
HET WEEKEND EVEN UITRUSTEN EN MAANDAG WEER DRUK ZIJN MET ALLE PIETEN
KLUSJES
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