
 

          

 

Goejanverwelle 

Express 

         13-5-2021 

 

 

 

Chopinstraat 10, 2807 PS Gouda         
Telefoon: 0182-580075 
www.d4w.nl/goejanverwelle 
administratie.goejanverwelleschool@d4w.nl  
 

 

 

 

 

Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Pinksteren. 

Bovenbouw: 

Ontvangen. ‘Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen’. Met die woorden heeft Jezus afscheid genomen van de 

discipelen. Zij gaan terug naar Jeruzalem en wachten. Dan gebeurt het grote wonder! Ze ontvangen dat wat 

Jezus aan hen beloofd had: de Heilige Geest. Ze krijgen de Heilige Geest zonder ervoor te hoeven betalen. Zij 

hebben er geen recht op, het is geen beloning. Maar Jezus wil hen zijn kracht geven om over Hem te vertellen. 

Zijn zij er klaar voor om deze hulp van God te ontvangen? 

 

Agenda: 

20 mei: Schoolfotograaf.  

 

PBS: 

Komende week herhalen we de pleinafspraken in alle groepen. 

 

Schoolfotograaf:  

Donderdag 20 mei komt de schoolfotograaf. Wilt u uw kind(eren) niet al te lichte kleding te laten dragen? 

 

Project: 

We zijn schoolbreed gestart met het thema MEDIA. In elke groep wordt er op een leuke wijze het project 

geopend. Er wordt gedurende drie weken aan het thema gewerkt, via social schools houden wij u op de hoogte 

van wat de groep van uw kind doet. 

 

Festival voor en door talent: 

De samenwerkingsverbanden PO Midden Holland en Aan den IJssel organiseren binnenkort twee webinars over 

hoogbegaafdheid. Eén voor de ouders en één voor de kinderen zelf. Zie meer informatie hierover in bijgaande 

publicatie.  

 

Verkeer - inparkeren en schoolzone: 

Veilig Verkeer Nederland adviseert het volgende. Ouders parkeren vaak ‘vooruit’  in. Advies is om dit bij voorkeur 

‘achteruit’  te doen. Bij achteruit inparkeren is er meer zicht op de omgeving en dan met name (kleinere) 

kinderen.  

Onze schoolomgeving staat in de planning van de gemeente om voor de zomervakantie schoolzone te worden. U 

heeft vast in Gouda de attentiepalen gezien in de buurt van scholen, deze krijgen wij ook en ook worden er 

wegdek markeringen aangebracht. 

 

Schoolvoetbaltoernooi: 

We hebben bericht gekregen dat het schoolvoetbaltoernooi net als vorig jaar, ook dit jaar vanwege de 

coronamaatregelen niet door kan gaan. De kinderen uit de groepen 7 en 8 (en zelfs een paar meiden uit groep 

6!) zullen erg teleurgesteld zijn, want wat hadden ze er zin in! Er werd door veel kinderen al druk getraind en er 

zijn al veel mogelijke opstellingen gemaakt. Om toch nog sportief iets met de klas te kunnen doen, heeft de 

KNVB een alternatief programma bedacht. Deze activiteiten kunnen op school gespeeld worden. Meer informatie 

hierover volgt later in de klas.     

 

Vakantierooster 2021/2022: 

Herfstvakantie:  18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie:  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 

Paasvakantie:  15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie:  23 april t/m 8 mei 2022  

Hemelvaartsvakantie: 26 en 27 mei 2021 

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

De studiedagen van het team zijn nog niet bekend voor het schooljaar 21/22, deze volgen zo spoedig mogelijk. 
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Brede School: 

Komende weken starten de volgende activiteiten: 
 

wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk 
Kleuter denk- en 
doegroep 

woensdag 16 juni 2021 1,2 maandag 24 mei 2021 

Stedelijk Vriend Vijand maandag 31 mei 2021 5,6 maandag 24 mei 2021 

Stedelijk Zomeracademie maandag 16 augustus 2021 5, 6, 7 maandag 31 mei 2021 

 
Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich dan hier op de 

wekelijkse nieuwsbrief. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FNS-wP&data=02%7C01%7Cinfo.carillon%40degroeiling.nl%7C53a8bcde620547252c9b08d7c4069bb1%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637193404996047413&sdata=4fiJ9whCbF5iDyzm2Uj0Yq%2FeREvbJMQzCvw40Pp%2BGOw%3D&reserved=0

