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Benoeming Eva van Essen.
Eerder heb ik u bericht over de benoeming van Wilfred Simons als parttime directeur op
De Goudakker.
In de afgelopen periode is gezocht naar een tweede parttime directeur. Deze is gevonden in
de persoon van Eva van Essen, reeds bij u bekend als leerkracht op De Goudakker.

Eva volgt momenteel de schoolleidersopleiding en gaat per 1 augustus a.s. naast Wilfred
directietaken vervullen. Ze blijft daarnaast ca 1 dag per week lesgeven op de school. In de
maanden tot de zomervakantie zal zij zich op 1 dag per week gaan inwerken. Daarnaast blijft
ze dit schooljaar haar huidige groep draaien. Wilfred zal wel vanaf 1 mei directeur van de
school worden.
Wij denken niet alleen een goed duo voor De Goudakker te hebben gevonden, maar tevens
een manier hebben ontwikkeld om talent onder het personeel van De Groeiling tot
ontwikkeling te brengen.

Jan Kees Meindersma en Els van Elderen
Bestuur de Groeiling

Op 9 maart komt NL doet samen
met een aantal vrijwilligers het
achterplein opknappen.
Zij zullen tussen 9 en 12 uur bezig
zijn.
U bent van harte welkom om het
resultaat na afloop te komen
bewonderen.

Het team van de
Goudakker wenst
iedereen een fijne
voorjaarsvakantie!
Tot maandag
5 maart!

28 februari – Yakuphan gr. 1/2 EA
28 februari – Steff gr. 1/2 EA
4 maart – Devaio gr. 4
6 maart – Marcar gr. 1/2 EA
7 maart – Khadija gr. 5
9 maart – Hafsa gr. 7/8
9 maart – Joëlla gr. 3
9 maart – Evy gr. 1/2 EA
10 maart – Chaimae gr. 6/7

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

AGENDA
24 februari
1 maart
5 maart
5 maart
9 maart
12 maart
16 maart

Voorjaarsvakantie
Complimentendag
Weer naar school
OR vergadering
Disco groep 4 en 5
MR vergadering
Disco groep 6, 7 en 8

Tijd voor een feestje!! 9 en 16 maart is het zover; de jaarlijkse schooldisco komt er weer
aan. De één wilde Carnaval, de ander wilde een heus festival en weer een ander wilde een
gewone disco.... Tatatata tromgeroffel....... Wij presenteren jou:
Karnaval festival met een klein beetje carnaval en heel veel festival / disco muziek!
Het maakt niet uit hoe je het noemt, dat het een feestje wordt, dat is één ding wat zeker
is. Dit kan natuurlijk alleen maar als alle kinderen komen!
Bij deze dan ook de oproep om de avond te versieren in je agenda en om op
vrijdag 23 februari om 14.00 uur een kaartje te komen kopen in de hal van de school.
Vrijdag 9 maart is het feest voor groep 4 & 5 (18.45 - 20.15 uur) en vrijdag 16 maart voor
groep 6,7 & 8 (19.00 - 21.00 uur).
Kaartjes kosten €2,- en zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.
We vinden het heel leuk als je verkleed komt (Karnaval) maar je kan natuurlijk ook als de
mooiste versie van jezelf komen (festival). Zolang jullie maar je goede humeur
meenemen!
Hoe dan ook, wij hopen jullie graag te zien.
Groetjes van de disco-commissie (Esther, Antoinette, Maaike & Francis)

GYMLES GROEP 3 EN 4 GEWIJIZIGD
Vanwege organisatorische redenen zullen de gymlessen van
groep 3 en 4 omgewisseld worden. Dat betekent dat groep 3
vanaf woensdag 7 maart om 8.30 uur in de klas wordt
verwacht. Groep 4 verzamelt met de eerste bel (om 8.20) uur
op het voorplein. Samen met juf Nadine lopen zij naar de
gymzaal.

COMPLIMENTENDAG
Een complimentje geven als iets goed gaat: hoe vaak doe jij
dat? Op 1 maart is het nationale complimentendag. Deze week
hebben de ouders van groep 3 al lieve complimenten voor hun
kinderen opgeschreven. De kinderen straalden ervan. Na de
vakantie gaan de kinderen ook oefenen met het geven van een
compliment.

KINDERZWERFBOEKSTATION
Wat is een KinderzwerfboekStation? Een KinderzwerfboekStation is een een kastje
met zwerfboeken. Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen. Deze
boeken hoeven niet teruggebracht te worden, het mag wel.
Onze slogan: “Neem me mee, lees me … en laat me weer zwerven.“
Er zijn al meer dan 1.900 KinderzwerfboekStations in Nederland. Deze zijn
gemakkelijk te vinden op: www.kinderzwerfboek.nl.
En vanaf 7 maart is er ook 1 in onze school.
Waarom een KinderzwerfboekStation? Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling
én het is ontspannend. Om te lezen zijn boeken nodig. Veel kinderen in Nederland
hebben thuis nauwelijks boeken en bezoeken niet de bibliotheek. Met een
KinderzwerfboekStation in de buurt kan een kind gemakkelijk een boek uitkiezen om
thuis te lezen.
Dus pak een boek, lees het boek, zet het terug (en pak een ander) of geef het aan
iemand anders. Vind je het boek mooi? Dan mag het boek ook gewoon houden om
nog een keertje te lezen.
Heb je thuis boeken die je niet meer wilt lezen? Die mag je ook in de kast zetten.
Plak er dan wel even een zwerfboekensticker op. Die heeft juffrouw Monique.
Veel leesplezier.
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