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Beste ouders,
Ik heb u laten weten dat Debbie gaat werken op een andere school binnen de Groeiling.
Inmiddels hebben wij een nieuwe, enthousiaste juf gevonden die op dinsdag, woensdag en
donderdag in groep 4 naast Esther gaat werken. Esther blijft op de maandag en vrijdag
werkzaam.
Het is Nadine Naaijkens en wij zijn heel blij dat ze ons team gaat versterken.
Nadine zal op 2 februari samen met Esther de groep draaien. De ouders en kinderen van
groep 4 kunnen deze dag al even kennismaken met Nadine.
Debbie zal op donderdag 1 februari voor het laatst aanwezig zijn. De middag neemt ze
afscheid van de kinderen met een feestje, u kunt vanaf half 3 gedag zeggen.

Met vriendelijke groet, ook namens het team, Anneke van den Berg

MET SPOED GEZOCHT: OVERBLIJFMEDEWERKERS (EVENTUEEL TIJDELIJK)
WEET U IEMAND?
GEEF HET DOOR AAN DE DIRECTIE OF ADMINISTRATIE.

22 januari 23 januari 23 januari 24 januari 26 januari -

Szebastian gr. 6/7
Finn gr. 4
Dave gr. 7/8
Faïssal gr. 5
Jarno gr. 5
Ook wij doen mee. Vrijdag 2 februari zetten we
de kachel een graadje lager. Dus trek een
lekkere warme trui aan, zet een muts op en
vergeet je sjaal niet. Meer informatie? Kijk op:
https://www.warmetruiendag.nl

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten door naar de website:
www.bredeschoolgouda.nl

AGENDA
12 februari
20 en 22 februari
23 februari
24 februari
1 maart
5 maart
5 maart

Studiedag, kinderen vrij
Rapportgesprekken
Juffendag, continurooster tot 14.00 uur,
kleuters tot 12.00 uur
Voorjaarsvakantie
Complimentendag
Weer naar school
OR vergadering

De Groene Draad@Goudakker!

kunst, mediawijsheid & maatschappij
Woningbouwvereniging Woonpartners, Gemeente Gouda en Cultuurhuis de
Garenspinnerij hebben de handen ineen geslagen voor een nieuw educatief project
genaamd De Groene Draad@Goudakker! In het nieuwe jaar gaan we met de leerlingen uit
groep 7 en 8 met dit project aan de slag; als een groene draad verbindt dit creatief
educatief project de school met de Vogelbuurt, de Werkplaats -voor buurtbewoners en
instanties-, met Cultuurhuis Gouda en tot slot met de binnenstad van Gouda tijdens
Koningsdag.
Juffrouw Monique van Vliet, Leerkracht van groep ⅞ van de Goudakker, bedacht de
mooie naam van dit project; de Groene Draad@Goudakker! Groen is niet alleen een
verwijzing naar ‘het Groene Hart’ waar Gouda onder valt, maar is ook echt een kleur
die past bij de Goudakker en veel gebruikt wordt. De Goudakker is een school met oog
voor de ontwikkeling van kinderen en liefde voor de natuur. In de naam van de school,
“De Goudakker”, komen niet voor niets de woorden “Gouda” en “Akker” samen. De
school staat allereerst in de wijk Korte Akkeren en daarnaast is een akker een
vruchtbare omgeving, hetgeen de school ook biedt aan kinderen.
In de lessenserie van de Groene Draad@Goudakker! zullen verschillende thema’s aan bod
komen die te maken hebben met natuur, recycling, afval, mediawijsheid, cultuur, kunst
en de maatschappij.

Groep 8 is maandag 15 januari bezocht door drie politieagenten. Schrik
niet, ze kwamen alle schatten van groep 8 natuurlijk niet ophalen!
Wijkagent Hannie en haar collega’s kwamen voor het project EPJO
(educatief programma jongeren). Van half 9 tot 12 stond er een interessant
programma voor ze klaar en kregen wij de mededeling dat er ook een
aantal gasten zouden komen. Dit bleef nog even geheim, spannend!
De kinderen hebben deze ochtend gesproken over ‘slechte’ en ‘goede’
groepen in de samenleving, respect dat je hebt voor de mensen om je heen
en jezelf, sexting en de mogelijke gevolgen hiervan en welke heftige
gevolgen pesten op iemands leven kan hebben.
En toen kwamen de gasten. Een jongen van 21 jaar die al twee jaar van zijn
leven in de jeugdgevangenis heeft doorgebracht. Hij heeft verteld hoe het
er in zijn leven aan toe is gegaan en waarom het leven van een crimineel
alles behalve gaaf is. “Je raakt uiteindelijk alles kwijt” waren zijn woorden
en met enorme aandacht heeft groep 8 naar zijn verhaal geluisterd.
De ochtend werd afgesloten met een gast die van rappen zijn beroep had
gemaakt. En ook deze jongen heeft het niet makkelijk gehad in zijn jeugd.
Groep 8 heeft samen met hem een rap gemaakt over foute keuzes die wij
na deze ochtend in ieder geval nooit meer zullen maken!
Juf Lana en de kinderen uit groep 8

Werk aan jouw toekomst en volg een gratis proefles bij de Goudse Weekendschool!
Zit jij nu in groep 7 of groep 8 en wil jij werken aan je toekomst, zelfvertrouwen en
woordenschat? Meld je dan aan voor een proefles van de Goudse Weekendschool en
ontdek of de Weekendschool bij jou past! Aanmelden kan via
info@goudseweekendschool.nl of
(06) 42 3377 86.
Dierenarts, brandweerman en advocaat
Leerlingen van de Goudse Weekendschool ontmoeten bijna elke zondag interessante
gastdocenten. De afgelopen maanden bijvoorbeeld een dierenarts, brandweerman en een
advocaat. Ook gingen ze op excursie naar een apotheek, de rechtbank, het Groene Hart
Ziekenhuis en een restaurant.
Door de lessen van de Weekendschool krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, vergroten
ze hun kennis van de wereld en hun woordenschat. Zo vinden de kinderen makkelijker hun
plekje in de samenleving.
'Ik heb ontdekt dat leren leuk is'
Een oud-leerling verwoordde het laatst zo: ''Behalve dat ik heb ontdekt waar ik goed in
ben, heb ik op de Weekendschool ontdekt dat leren leuk is. Er is veel meer dan alleen
rekenen en taal. Dat ontdek je ook door de bezoeken die de weekendschool organiseert,
naar bijvoorbeeld een dierenkliniek of een bouwplaats.''
Gratis lessen
De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis; enthousiaste bedrijven uit de Goudse
regio en de gemeente Gouda betalen de kosten.
Meer informatie over de Goudse Weekendschool: www.goudseweekendschool.nl of
06 42 3377 86.
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