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AGENDA
5 december
6 december
19 december
23 dec t/m 3 jan

29 november 2019

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

SINTERKLAAS OP DE GOUDAKKER
Sinterklaas en zijn Pieten zullen op donderdag 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.
De kinderen zullen pas na aankomst van Sinterklaas naar binnen gaan.

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

2 december – Ismaïl gr. 5
2 december – Romaysa gr. 1/2
2 december – Dave gr. 1/2
4 december – Saar gr. 6
5 december – Jack gr. 3

KERST
Op maandagavond 9 december gaan we de school in kerstsfeer brengen vanaf
19.30 uur. Ouders die mee willen helpen zijn van harte welkom.
Dit jaar hebben de kinderen op donderdag 19 december les tot 14.15 uur.
De kerstviering en het kerstdiner zijn van 17.00 tot 19.00 uur.
Vrijdag 20 december is er gewoon school, dit is geen vrije dag zoals andere
jaren. Dit vanwege het continurooster.

KINDERPOSTZEGELS
Dit jaar was het de 27e keer dat de groepen 7 en 8 van de Goudakker hebben meegedaan aan
de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De kinderen hebben zich ontzettend goed ingezet en een
mooi resultaat neergezet. Landelijk is er 9,4 miljoen euro opgehaald en de kinderen van de
Goudakker hebben hier 1.557,00 euro aan bijgedragen. Dit hebben ze gedaan door langs de
deuren te gaan en onder andere Kinderpostzegels te verkopen. Het geld wordt gebruikt om
8.500 dakloze kinderen in Nederland te helpen. Een topresultaat voor een mooi doel.

De Goudakker
T: 0182 515 657

Website: www.degoudakker.nl
administratie.degoudakker@degroeiling.nl

