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Beste ouders,
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 hangt een
kerstboom 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:
- 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

Schaatsen
Volgende week vrijdag, 20 december, starten we de dag op de ijsbaan.
De groepen 1 tot en met 8 mogen dan schaatsen tot 9.30 uur.
Het is de bedoeling dat u uw kind naar de ijsbaan brengt. De leerkrachten staan vanaf 8.30 uur klaar aan
de zijkant van de schaatsverhuur, aan de kant van de Waag. De kinderen moeten zich melden bij de
leerkracht. Het is fijn als u een handje kunt helpen bij het aantrekken van de schaatsen.
Let op, per groep mogen er maximaal 2 hulpouders de baan op. De andere ouders staan buiten de baan.
De onderbouw groepen vragen om uw hulp bij het omkleden aan het einde van het schaatsen en het
teruglopen naar school. Geeft u zich op bij de leerkracht?
Wat moet uw kind meenemen:
 Eigen schaatsen, geen noren. Wanneer uw kind geen schaatsen heeft kan hij/zij deze gratis huren.
Leer uw kind zijn of haar schoenmaat.
 Handschoenen zijn verplicht.
 Het kan nat zijn, dus droge kleren of een regenpak.

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

16 december – Liam van R. gr. 5
17 december – Luzia gr. 1/2
21 december – Kyan gr. 5
22 december – Maissa gr. 5

PARKEREN ROND DE SCHOOL
We vragen nogmaals uw aandacht voor de parkeerproblemen die zich vaak voordoen op het
parkeerterrein bij de uitvaartonderneming.
Het komt regelmatig voor dat ouders daar auto’s parkeren buiten de vakken. Op zich niet erg
aangezien er niet veel plekken zijn en sommige plekken permanent in beslag worden genomen.
Echter nu worden de auto’s zo weggezet dat de bewoners klem staan en dus niet weg kunnen
of moeten wachten tot iemand anders weer ruimte maakt om weg te kunnen rijden.
Graag hiervoor uw aandacht.

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

Kerstviering en kerstdiner
Kerstvakantie
Weer naar school
OR vergadering

Weer een recept voor de lunch en een idee voor de kerstvakantie: Gevuld Picknickbrood
Ingrediënten
3 middelgrote eieren
3 Tasty Tom trostomaten
15 g verse dille
3 zoetzure augurken
½ bosje radijs
petit beurre brood
2 kropjes baby romainesla
4 el dijonnaise
100 g gerookte zalm
Bereiden
Kook de eieren in 8 min. hard. Laat ze schrikken onder koud stromend water, pel ze en snijd in plakjes.
Snijd de tomaten in plakjes en snijd de dille grof. Snijd de augurken en radijsjes in plakjes. Snijd de
bovenkant van het brood en houd apart. Hol het brood uit.
2. Haal de blaadjes van de kropjes sla los en bedek de bodem van het brood met ⅓ van de slablaadjes. Leg de
plakjes tomaat op de sla. Bestrijk de tomaat met 2 el dijonnaise en bestrooi met de helft van de dille en
(versgemalen) peper. Leg de augurk en radijs erop. Bedek met 1/3 van de slablaadjes en het ei. Bestrijk het
ei met de rest van de dijonnaise.
3. Verdeel de zalm erover en bestrooi met de rest van de dille en (versgemalen) peper. Verdeel de rest van
de sla erover, dek af met de bovenkant van het brood en druk goed aan. Snijd het brood voorzichtig in
stukken en serveer.
Bewaartip
Je kunt het brood maximaal 4 uur van tevoren bereiden. Pak het in zijn geheel in met bakpapier en knoop
dicht met keukentouw. Bewaar in de koelkast of een koeltas. Neem een goed mes mee om het brood ter
plekke te snijden.

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
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