Beste ouder/verzorger,

Gouda, 5 juni 2018

Uw zoon of dochter zit volgend schooljaar in groep 7 of 8 en kan dan meedoen
met de Goudse Weekendschool!
Meedoen met de Goudse Weekendschool is goed voor de toekomst van uw kind. Via de Weekendschool
ontdekken kinderen de wereld en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ook is meedoen goed voor de algemene
ontwikkeling, sociale vaardigheden en de woordenschat. En: het is leuk om mee te doen met de Goudse
Weekendschool!
Elk schooljaar zijn er ±25 lessen op zondag van 11.00 uur tot 14.30 uur. De lessen zijn gratis omdat
enthousiaste bedrijven uit Gouda en de gemeente Gouda de kosten betalen. In de folder die bij deze brief
zit, vindt u meer informatie en foto’s van onze lessen.
U kunt de Goudse Weekendschool vrijblijvend leren kennen door uw zoon/dochter op te geven voor een
proefles. Er is een proefles op zondag 1 juli, zondag 9 september, zondag 23 september of zondag 30 september. Een proefles begint om 11 uur, welkom vanaf 10:45. Adres: Burgemeester Martenssingel 15 in Gouda,
dit is het mavo-gebouw van GSG.
U kunt uw zoon/dochter opgeven voor één proefles door ons een mail te sturen via
info@goudseweekendschool.nl Kunt u niet mailen, dan mag u ook appen, sms-en
of bellen: 06 42 3377 86. Graag de volgende gegevens aan ons doorgeven:
• Welke proefles kiest uw zoon/dochter?
Kies uit: zondag 1 juli, zondag 9 september, zondag 23 september
of zondag 30 september
• Voor- en achternaam leerling
• Meisje of jongen?
• Straat + huisnummer
• Postcode + plaats
• Geboortedatum
• Telefoonnummer(s) ouders
• Eventueel mailadres ouders
• Op welke basisschool zit uw zoon/dochter?
• In welke groep zit hij/zij in schooljaar 2018/2019?
Doe het zo snel mogelijk, want vol is vol!
Kort voor de proefles krijgt u een uitnodiging met alle informatie,
ook over een informatie-bijeenkomst voor ouders.
Vragen? Bel (06) 42 3377 86 of mail naar info@goudseweekendschool.nl
Hartelijke groet,

Nynke van den Brink
coördinator Goudse Weekendschool

Ontdek je toekomst!
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