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Sinterklaas 2020
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
2 december
4 december

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

Agenda
4 december
18 december
19 december t/m 3 januari

Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

2 december – Ismaïl gr. 6/7
2 december – Romaysa gr. 1/2
2 december – Dave gr. 1/2
3 december – Omar gr. 1/2

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

Kerst
Natuurlijk vieren wij dit jaar weer Kerst, maar iets anders dan voorgaande jaren. Er zal geen
kerstviering met ouders op de donderdagavond voor de kerstvakantie zijn. Op de vrijdag voor de
kerstvakantie (18 december) zullen de kinderen in hun eigen groep Kerst vieren. Er zal gestart
worden met een kerstontbijt en daarna een kleine viering in de klas zijn.
Verdere informatie krijgt u later nog.

Sint op de Goudrakkers
Wat is er aan de hand
Sinterklaas is in het land!
Wij lezen, knutselen en zingen liedjes
Doen aan gym als echte Pietjes
Ook zetten wij onze schoen
Gaat Sinterklaas er iets in doen?
Op 4 December komt Sinterklaas bij ons op bezoek
En leest onze namen voor uit het grote boek.
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