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Sinterklaas 2020
Beste ouders,
Sinterklaas is in aantocht en ook dit jaar
maken we er weer een gezellig feest van op
de Goudakker. Dit jaar volgen wij het
Sinterklaasjournaal, versieren we zoals elk
jaar de school en knutselt groep 5 t/m 8 de
mooiste surprises. Zal rommelpiet dit jaar
nog langskomen om er in alle klassen weer
een rommeltje van te maken? De aankomst
van Sinterklaas op 4 december zal dit jaar
iets anders verlopen dan dat u gewend bent. Normaal gesproken kwam Sinterklaas
tegelijk met de kinderen om 8:30 uur op school aan. Met alle nieuwe corona
maatregelen en het werkverkeer voor de deur is dat dit jaar niet mogelijk. De kinderen
gaan 4 december gewoon met de tweede bel naar binnen. Op een later moment zullen
de kinderen naar buiten gaan om Sinterklaas en zijn pieten alsnog te ontvangen. Dit jaar
kunnen de ouders daar dus helaas niet bij zijn. Wij zorgen natuurlijk voor genoeg foto’s,
zodat jullie later ook een beetje van dit moment kunnen meegenieten.
Hieronder een schema met data m.b.t. Sinterklaas
Datum
24 november
2 december
4 december

Wat gebeurt er die dag?
Kinderen zetten hun schoen op school
Surprises groep 5 t/m 8 worden na schooltijd op school gebracht
(kinderen gaan alleen naar binnen)
Sinterklaasfeest op school

Voortgangsgesprekken
Hierbij nogmaals de regels:
 Ouders hebben in de gangen een mondkapje op.
 We maken gebruik van looproutes.
 In de gang boven bij groep 4 en 5 niet twee groepen daar gesprekken laten voeren.
 Groep 6 en 7 zijn een groep en groep 8 heeft de gesprekken al gevoerd.
 Ouders kunnen hun handen desinfecteren bij binnenkomst.
 We geven uiteraard geen handen.
 We zitten met een flinke afstand van elkaar en in een geventileerde ruimte.
 Er moet ruimte zitten tussen de gesprekken om te zorgen dat je elkaar niet tegenkomt. Dus we
plannen 15 minuten in. Na 10 minuten stopt het gesprek. Ouders kunnen dan rustig de school
verlaten volgens een afgesproken route, de leerkracht kan de ruimte desinfecteren en
ventileren en nieuwe ouders komen via de aanlooproute.
 De leerkracht poets in die tijd de deurgreep en de tafel.
 Voorafgaand aan het gesprek ontvangen ouders een registratie-contactformulier. Ouders vullen
dat thuis in en nemen het formulier mee naar het gesprek
 Bij klachten, gerelateerd aan corona, gaat het gesprek op school niet door. Een online gesprek
op een ander tijdstip is dan een mogelijkheid.
We verzoeken u zo veel mogelijk alleen naar het voortgangsgesprek te komen.
U heeft via uw (oudste) kind het registratie-contactformulier meegekregen om in te vullen.
Graag ingevuld meenemen naar het gesprek.

Agenda
23, 24, 26 november
24 november
4 december
17 december
19 december t/m 3 januari

Voortgangsgesprekken
Schoen zetten op school
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

24 november – Ayssar gr. 8
26 november – Naomi gr. 4
27 november – Maryam gr. 5
27 november – Levi gr. 8
28 november – Levi gr. 4

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl
Voor abonnement op de nieuwsbrief van de
Brede School :

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbriefaanmelden/?L=574&type=rss

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach van
Bibliotheek de Groene Venen twee Webinars over Kind en Media.
Beeldschermgebruik door kinderen. Daar kun je je wel eens zorgen over maken. Tijdens deze
avond bespreken we de voor en nadelen van het gebruik van beeldschermen en online media door
kinderen. Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt.
Er is één webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één webinar voor ouders van kinderen
van 9-12 jaar.
Datum:
Voor de leeftijdsgroep: 4-8 jaar: donderdag 10 december 2020
Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar: dinsdag 19 januari 2021 Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Kosten: € 5,- p.p.
Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgcursus.nl
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