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Beste ouders,
De Sint is nog maar net de school uit en we gaan door naar het volgende feest.
Op donderdag 19 december vieren we eerst Kerst in de kerk en aansluitend hebben we het kerstdiner. Voor
het kerstdiner is het de bedoeling dat alle kinderen iets lekkers meenemen. Bij de groepen komt een
kerstboom te hangen met kerstballen met gerechten erop. U kunt 1 bal meenemen en voor dat gerecht
zorgen. Aangezien we elk jaar veel eten over hebben is het de bedoeling dat u niet te veel maakt, niet voor
de hele groep in ieder geval.
Tijdens het kerstdiner kunt u in de hal bij de kerststal genieten van een glaasje glühwein en lekkere hapjes.
Om 19.00 uur kunt u naar de klas van uw kind gaan om uw kind daar op te halen.
Ouders zijn van harte uitgenodigd om naar de kerk te komen, u kunt boven plaatsnemen. De kinderen zitten
beneden. De kerstviering begint ongeveer om 17.15 uur in de Westerkerk.
Ook is het de bedoeling dat uw kind een bord, bestek en een beker meeneemt in een plastic tas en voorzien
van naam.
Even alles op een rij:
- 9 december school in kerstsfeer brengen om 19.30 uur
- vanaf 12 december kerstbal met gerecht uitkiezen
- 18 of 19 december tas met bord, bestek en beker meenemen
- 19 december kinderen zijn vrij om 14.15 uur en worden om 16.50 uur weer op school verwacht met het
gerecht en gaan samen met de juf naar de kerk.
- 19 december om 19.00 uur kunt u uw kind bij de klas ophalen
Het zou heel fijn zijn als u na de kerstviering zou willen helpen opruimen.
Vele handen maken licht werk!
Werkgroep Kerst
Valeska, Vera, Sjoerd en Carolien

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

10 december – Nassim gr. 5
10 december – Cas gr. 4

Beste ouders,
Kerst is alweer in aantocht. Op 9 december om 19.30 uur zullen wij daarom de school weer
gaan versieren. Uw hulp is hierbij van harte welkom. Zo maken we er met z’n allen een gezellig
feest van voor de kinderen.
Na het kerstdiner op 19 december zullen wij de versiering weer opruimen. Ook hierbij is uw
hulp van harte welkom. Wij zorgen dat de koffie en thee klaarstaat.
Wilt u ons helpen? Meld u dan aan via Annet (administratie) of via de oudervereniging.
Wij hopen u te zien op 9 en/of 19 december.
Alvast bedankt namens de ouderverening.

AGENDA
9 december
19 december
23 dec t/m 3 jan
6 januari
13 januari

Kerst-versieravond 19.30 uur
Kerstviering en kerstdiner
Kerstvakantie
Weer naar school
OR vergadering

Het Sinterklaasfeest was weer een groot succes!
Bedankt hulpouders voor jullie inzet!

Beste ouders,
Op school werken wij in de groepen 2, 3 en 4 met het programma Bouw. Dit is een
app speciaal voor kinderen die wat moeite hebben met het onthouden van letters
en het leren lezen. Zij oefenen 4 dagen in de week een kwartier samen met een
tutor. De tutoren zijn op dit moment kinderen uit groep 7.
Nu zijn wij op zoek naar een ouder die het leuk vindt om ons te helpen. Elke week
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van ongeveer 8.30 tot 9.00.
Wij zoeken iemand die de kinderen van groep 7 kan aansturen.
Misschien zijn er ook ouders die het leuk vinden om zelf als tutor aan de slag te
gaan, deze zijn ook welkom. Het is wel belangrijk dat u zelf de Nederlandse taal
goed beheerst.
Heeft u interesse om de tutoren aan te sturen of zelf als tutor ons te helpen? Stuur
dan een mail naar: marieke.van.mourik@degroeiling.nl

Start VSO Goudakker

Beste ouders,
Wij zijn blij jullie te kunnen laten weten dat KMN Kind & Co per 1 januari 2020 de VSO zal starten
op basisschool De Goudakker.
De VSO zal open zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 08.30 uur en Tineke de Jong
zal de kinderen hier warm onthalen.
Wij zullen in juni 2020 evalueren of de belangstelling voor de VSO groot genoeg is om open te
blijven of dat wij toch moeten besluiten de deuren te sluiten, omdat er niet genoeg animo is.
Uiteraard houden wij jullie van deze ontwikkeling op de hoogte.
Wanneer jullie je kind(eren) hiervoor op willen geven, verwijs ik jullie graag door naar onze
afdeling Planning, te bereiken viaplanning@kmnkindenco.nl óf 030-6004750.
Hartelijke groeten,
Bianca Vroegindewei
KMN Kind & Co
Clustermanager

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

