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AGENDA
26 en 28 november
5 december
6 december
19 december
23 dec t/m 3 jan

22 november 2019

Voortgangsgesprekken
Sinterklaas
Speelgoeduurtje groep 1/2/3
Kerstviering en kerstdiner
Kerstvakantie

Misschien heeft u het al gezien , maar in de hal bij de kleuters stond opeens een vreemd bureau.
De kinderen hadden al snel in de gaten , dat het bureau van de Sint was.
Dat komt omdat de Sint , die in het Museum Gouda logeert altijd zoveel pieten om zich heen heeft en die
kunnen wel eens erg druk zijn.
Daarom komt de Sint ‘s nachts even rustig op de Goudakker werken.
Nu krijgen de kinderen van de Goudakker ook mailtjes van een piet, die iets stouts heeft gedaan en nu met
een heel belangrijk pakje onderweg is naar Gouda. Hij is nu in Parijs.
We kunnen er niet teveel over zeggen , want de Sint mag het niet weten.
Vraag het maar eens aan uw kind, zij weten er meer van.....

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

26 november – Naomi gr. 3
27 november – Maryam gr. 4
27 november – Levi gr. 7
28 november – Levi gr. 3
29 november – Barry gr. 3
1 december – Diablo gr. 1/2

SCHOEN ZETTEN

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in Nederland!
Daarom mogen alle kinderen van groep 1 t/m 8 op dinsdag 26 november hun
schoen zetten op school.
Zorgt u er voor dat zij deze meenemen?

Gezonde lunchtrommel tip
Vorig schooljaar hebben we een informatieve ouderavond gehad over gezonde lunch. Met elkaar
hebben we vervolgens een gezonde lunchtrommel gemaakt aan de hand van enkele recepten.
Zo af en toe willen we daar op terugkomen en in de nieuwsbrief een tip/ recept aanreiken voor een
andere gezonde lunchtrommel.
Vandaag de aftrap met het eerste recept.
Rijstwafels met eiersalade + snackgroenten
Ingrediënten:
·
250 gram snackgroenten naar keuze: snoeptomaatjes, komkommer, paprika, radijsjes,
worteltjes, etc.
·
2 rijstwafels
·
2 eieren
·
1 kleine augurk
·
1 el Griekse yoghurt
·
Kerriepoeder
·
Zeezout en zwarte peper
·
Optioneel: bieslook
Bereidingswijze:
1. Kook de eieren 8-10 minuten, zodat ze hardgekookt zijn. Laat schrikken onder de koude kraan en
leg ze in koud water om af te laten koelen.
2. Snijd ondertussen de snackgroenten in reepjes.
3. Snijd de augurk en de eieren in kleine blokjes en doe in een kommetje.
4. Voeg de Griekse yoghurt en een snuf kerriepoeder, zeezout en zwarte peper toe. Roer goed
door.
5. Optioneel: hak wat bieslook fijn en roer door de eiersalade.
6. Beleg de rijstwafels met de eiersalade en serveer de snackgroenten ernaast.
Tip: Neem je deze lunch mee naar school of je werk? Schep de eiersalade dan in een bakje en verpak
de snackgroenten en de rijstwafels apart. Zo blijven de rijstwafels lekker knapperig.

Zondag 1 december - Parochiebrede Gezinsochtend
Op zondag 1 december is er weer een nieuwe parochiebrede gezinsochtend in Gouda. De
ochtend begint om 9.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan
met een verfrissende catechese. Ook voor volwassenen wordt voor een inspirerend programma
gezorgd, dus jong en oud is welkom! Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een
eucharistieviering in de H.-Josephkerk. Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de
allerkleinsten. Kom een langs en maak kennis met deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een
uitdagend programma en eucharistie! Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk –
gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 3513
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