Nieuwsbrief nr. 5

4 oktober 2019
Groepspresentaties

Maandag 23 augustus hebben de groepen 1 t/m 8 zich in de groepspresentaties voorgesteld
met een yell. De groepen werden één voor één naar voren geroepen en mochten hun yell laten
horen.

Groep 1/2 Juf
Monique en Juf Anu
Een papagaai is
nooit saai!

Groep 4 Juf Lana
Bij groep 4 in de klas
zit je lekker in je sas!

Groep 3 Juf Marieke
Banaan banaan banaan,
Groep 3 gaat er
tegenaan!

Groep 6 Juf Valeska
Yes yes yes
De leukste is groep 6!

Groep 1/2 Juf Sandra
en juf Edith
Yo yo yo
De uiltjes die zijn zo!

Groep 5/8 Juf Kim, Juf
Carolien en Juf Vera
Wij zijn niet sof.
Wij worden een prof.
Wij zijn 5 en 8
en hebben superkracht.

Groep 7 Meester Sjoerd
Groep 7 groep 7,
kan het wel!
Luister maar naar onze yell!

Wij werken heel erg hard
en hebben een super start.

AGENDA
7 oktober
11 oktober
11 oktober
21 t/m 25 oktober
27 oktober

MR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Wintertijd

HALLOWEEN
Vrijdag 1 november is het Halloween
feest.
Vergeet je niet aan te melden!
Dit kan tot vrijdag 18 oktober via
halloween.goudakker@hotmail.com.

10 oktober – Nouhela gr. 1/2

De informatie staat op het ouderportaal.

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

Er zijn weer nieuwe zwerfboeken. Kijk
maar in de hal van de school. Een hele
kast vol boeken die je mee naar huis
mag nemen.

VRIJDAG 11 OKTOBER STUDIEDAG, LEERLINGEN ZIJN VRIJ!

Bezoek van het Ministerie.
Afgelopen donderdag kwam er een medewerker van het ministerie een dag
meelopen bij ons op school. De minister wil graag weten hoe het op school gaat. De
kinderen van groep 7 hebben een les gehad. Wat doet het ministerie, wat doet een
minister, wat is de tweede kamer. En wat moet een minister doen om kinderen
informatie te geven? De kinderen van groep 7 hadden veel ideeën. Ze zijn aan de
slag gegaan met toneelstukjes en hebben deze gefilmd.
Een succesvolle dag.

Zondag 6 oktober is er weer een parochiebrede gezinsochtend in Gouda (Aalberseplein 2), deze keer in
nieuwe vorm. We zullen ’s morgens ietwat eerder beginnen, zodat iedereen na de familieviering (of voor
wie wil na de koffie/thee/limonade) weer naar huis kan. Graag willen wij jullie als gezin uitnodigen voor
deze ochtend, maar ieder ander is ook van harte welkom! Komen jullie ook naar deze leuke bijeenkomst
met ontmoeting, een uitdagend programma, eucharistie én de dierenzegen? De ochtend begint om 9.30
uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan met het thema; Zegen?! Om 11.00
uur sluiten we de ochtend af met een familieviering en dierenzegen in de H.-Josephkerk. Dus ook het
huisdier (of de favoriete knuffel) is welkom. Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de
allerkleinsten. Komen jullie ook? Of wilt u uw omgeving hierover vertellen? Opgeven mag, maar hoeft
niet. Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk – gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 35 13.
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