
 
 
 
2 december – Ismaïl gr. 7/8 
2 december – Dave gr. 3/4 
3 december – Omar gr. ½ 
5 december – Sinterklaas 
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Klik voor de actuele Brede School 
activiteiten en inschrijvingen door naar de 
website www.bsgouda.nl 
Voor een abonnement op de nieuwsbrief van 
de Brede School: 

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-
aanmelden/?L=574&type=rss  
 
 
 

Juf Linda met zwangerschapsverlof 
Komende week is voorlopig Linda haar laatste werkweek, daarna mag ze gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof!  
Floor Stolwijk zal Linda vervangen. Zij werkt al vanaf het begin van het schooljaar bij ons op school. 
Hierdoor kan zij vlot de taken van Linda overnemen.  
 
 

Afscheid juf Mirella 
A.s. maandag neemt juf Mirella afscheid van 
haar groep. We wensen haar veel plezier met 
haar nieuwe baan.  
Juf Daphne komt haar vanaf woensdag 
vervangen op woe-do-vrij.  
 

Schoolfoto's 
In oktober zijn de schoolfoto's 
gemaakt. Door omstandigheden in de 
privé situatie van de fotograaf duurt 
het even voordat ze er zijn. Nog even 
geduld dus.  
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 Agenda  

3 december  Sinterklaasviering  

23 december  Kerstviering 

25 december t/m 9 januari Kerstvakantie  

10 januari  Studiedag, leerlingen vrij 

 

 

 

 

Rommelpiet 

Afgelopen dinsdag mochten alle 
leerlingen van De Goudakker hun 
schoen weer zetten. Spannend, want 
zou rommelpiet weer komen? 
Woensdagochtend was het in alle 
klassen weer een zooitje! Ze was zo 
moe van het rommel maken dat ze in 
slaap was gevallen in de klusbus bij de 
kleuters. Rommelpiet had er een troep 
van gemaakt, maar ze was gelukkig niet 
vergeten de schoentjes te vullen. Ook 
kwam rommelpiet de klassen rond met 
wat lekkers en een boodschap van 
Sinterklaas. Sinterklaas had in een brief 
geschreven dat hij zijn werkkamer 
nogal saai vindt. Hij heeft wit behang 
meegegeven die de klassen mogen 
versieren. Die neemt hij mee naar 
Spanje om zijn werkkamer opnieuw 
mee te behangen. Zo hoeft hij al die 
lieve kinderen van De Goudakker ook 
niet te missen.   

Het filmpje over het bezoek van de rommelpiet staat op het ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aankomst Sinterklaas 

 
Vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op De Goudakker. Vooralsnog hebben wij 
een leuke dag voor de leerlingen georganiseerd. Dit onder voorbehoud van de aankomende 
maatregelen. Zoals in de brief van De Groeiling al is gemeld, mogen er helaas dit jaar geen 

ouders bij de aankomst van Sinterklaas zijn. De kinderen gaan om 8:30 uur eerst naar de klas en 
komen op een later moment buiten om Sinterklaas welkom te heten. Wij hopen op een feestje! 

Duimen jullie mee? 

 

 

De Goudakker                    Website: www.degoudakker.nl 
T: 0182 515 657      administratie.degoudakker@degroeiling.nl 

PEPERNOTEN BAKKEN 
ZAKKEN VOL MET KADOOTJES PLAKKEN 
ONZE SCHOENEN WAREN VOL 
MET LEKKERS EN WE HADDEN LOL 
SINTERKLAAS GAAT NIET MEER TREUREN 
WANT WIJ HEBBEN ZIJN BEHANG MOGEN KLEUREN 
WIJ  KIJKEN NAAR PROGRAMMA SPECIAAL VOOR PEUTERS OP TV 
EN ZINGEN DE LIEDJES HEEL GOED MEE 

                 
 


