
 
24 januari – Eowyn gr. 3/4 
28 januari – Eyoub gr. 1/2 
29 januari – Fatima gr. 3/4 
 

  

 

 

  

 

                      
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Agenda  

22 en 24 februari   Rapportgesprekken  

25 februari  Juffen en meester dag 

26 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie  
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Klik voor de actuele Brede School 
activiteiten en inschrijvingen door naar de 
website www.bsgouda.nl 
Voor een abonnement op de nieuwsbrief van 
de Brede School: 

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-
aanmelden/?L=574&type=rss  
 
 
 

Leerlingenraad 
Afgelopen maandag is de leerlingenraad weer bijeengekomen.  
We hebben gesproken over de tussenschoolse opvang (TSO).  
De kinderen zijn erg tevreden en hebben leuke suggesties gedaan voor de toekomst.  
We hebben besproken welke groep er mag helpen met de spullen van TSO op orde te houden.  
De leerlingenraad is ook nog bezig met het uitzoeken van buitenspeelmateriaal. Binnenkort gaan ze de 
berekening maken en dan kunnen we kijken of het past binnen het bedrag dat ze mogen uitgeven.  
 

http://www.bsgouda.nl/
https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-aanmelden/?L=574&type=rss
https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-aanmelden/?L=574&type=rss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 tips om thuis te doen met de kinderen 
Nu de meeste kinderen weer thuis zitten wat leuke ideeën om de dagen door te komen. 
1. Weleens gedacht aan brooddeeg maken en versieren? 
2. Zit je ’s avonds in pyjama? Kies voor kamperen in eigen huis: matrassen naast elkaar, zaklamp 
ernaast. Slaap lekker! 
3. Of organiseer een thuisbioscoop: alles donker, geluid lekker hard, popcorn & een glaasje fris 
erbij. 
4. Met een groot laken een tent bouwen onder de tafel en dan mogen de kinderen daar 
natuurlijk ook eten! 
5. Wist je dat heel veel musea een deel van hun collectie ook online hebben staan? Zoek 
een mooi schilderij uit en maak het na. 
6. Een fotospeurtocht is zo gemaakt: neem foto’s van leuke details in huis. Welk kind heeft het 
snelst alle gefotografeerde plekjes gevonden? 

7. De kast of wc wordt tijdmachine: omwikkel met aluminiumfolie, samen shuffelen en als je 
eruit stapt ben je in... Laat je fantasie de vrije loop en verzin om beurten de bestemming. 
8. De grote middagshow. Niet naar het theater? Oefen allemaal een act en presenteer die aan 
het eind van de middag aan elkaar. 
9. Heb je nog vuilniszakken over? Organiseer een modeshow! Geef je kinderen een vuilniszak, 
maak mooie creaties en loop op hippe muziek over de catwalk. 
10. Heb je thuis een Lego of Playmobil-fan? Regisseer een eigen Stop-motion-filmpje. 
11. Ken je het kat en muis spelletje? Theedoek in je broek en rennen maar! 
12. De 1 minuut challenge: Kun jij in 1 minuut met een beschuit in je mond een liedje fluiten? 
Langer dan 1 minuut op je handen staan? Hoeveel ballonnen kun je in 1 minuut opblazen? 
Hoeveel kauwgumbellen blazen kan je in minuut? Hoeveel kleren kun je in 1 minuut 
aantrekken? 

13. Maak van oude sokken en ander knutselmateriaal leuke handpoppen. Daarna is het tijd voor 
een poppenkastshow. 
14. Vraag de kinderen wie hun favoriete popster is en organiseer een miniplaybackshow in je 
woonkamer. 
15. Bedenk je eigen geheimtaal! Maak bij alle letters van het alfabet een symbool. Schrijf elkaar 
briefjes met deze symbolen. 
Voer je een van deze ideeën uit en vind je het leuk om er volgende week een foto van in de 
nieuwsbrief te zien? Stuur deze dan op naar juf Eva. 
 

Aftrap De Goudakker en gezondheid 
Helaas kan de aftrap a.s. woensdag niet doorgaan.  
We gaan een nieuwe datum plannen met onze speciale gasten en 
nodigen jullie weer uit zodra de datum bekend is.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Goudakker                    Website: www.degoudakker.nl 
T: 0182 515 657      administratie.degoudakker@degroeiling.nl 

Bureaustoelen  

Wij hebben nieuwe bureaustoelen. Met de oude stoelen 
maken we graag nog iemand blij. Heb je interesse en wil je er 
een voor een klein bedrag (5 a 10 euro) overnemen laat dat 
dan even weten aan juf Annet of juf Eva.  
 


