Nieuwsbrief nr. 1

23 augustus 2018

Aanstaande maandag starten we met het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad. Uitgerust is, leuke dingen gedaan heeft, nieuwe dingen geleerd en misschien wel nieuwe
vriendschappen gesloten.
Dit schooljaar is het thema ook vriendschap. We openen het schooljaar maandag om 8.30 uur op het
voorplein.
Alle ouders zijn welkom om mee te komen kijken en daarna een korte blik te werpen in de groep van hun
kind.
Een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders en leerkrachten Annemarie en Vera.
BSO de Goudakker is ook klaar om maandag te starten, Tineke zal de BSO met veel plezier gaan leiden.
Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen gaan we dit schooljaar verder onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn met het overstappen naar een continurooster.
Daarnaast zullen we dit schooljaar gebruiken om de visie van de Goudakker onder de loep te nemen en te
kijken welke richting wij op willen gaan.
Veel tijd zal ook uitgaan naar het implementeren van het werken met ICT.
We wensen iedereen nog een vrolijk weekend en we hebben zin om jullie maandag allemaal weer te
ontmoeten!

AGENDA
27 augustus
4 september
6 september
10 september
13 september

Weer naar school!
Speeddaten middag en avond
Speeddaten middag
OR vergadering
MR vergadering

30 augustus – Liam gr. 1/2
1 september – Caithlin gr. 5
2 september – Marcel gr. 4

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

Gymrooster 2018-2019
G. Leeustraat
Maandag
14.30 - 15.00
Dinsdag
08.30 - 10.00
10.00 – 11.00
Woensdag
08.30 – 9.25
09.25 – 10.15
10.15 - 11.05
11.05 – 12.00
Donderdag
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
Vrijdag
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Snoystraat

Veld
Groep 3

Groep 8
Groep 7
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 4
Groep 6
Groep 7/8
Groep 5

Groep 3 mag op woensdag vanaf 08.15 uur bij de gymzaal gebracht worden. Ouders kunnen
daar helpen hun kind om te kleden. Groep 6 mag op woensdag en donderdag vanaf de
gymzaal naar huis als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.
De groepen 3 tot en met 6 krijgen op woensdag gym van een vakleerkracht, zijn naam is:
Martin Meijer.

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
VAKANTIES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
STUDIEDAGEN
vrijdag
donderdag
maandag
woensdag
maandag

BEGINDATUM
20 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
23 februari 2019
Vrijdag 19 april 2019
Inclusief Pasen en koningsdag
30 mei 2019
10 juni 2019
20 juli 2019

EINDDATUM
28 oktober 2018
6 januari 2019
3 maart 2019
5 mei 2019
31 mei 2019
1 september 2019

21 september 2018
11 oktober 2018
11 februari 2019
5 juni 2019
8 juli 2019

VRIJE MIDDAGEN EN DAGEN MET EEN CONTINUROOSTER
donderdag
20 december 2018
12.00 uur: alle kinderen
Avond kerstviering en kerstdiner
vrijdag
22 februari 2019
12.00 uur: kleuters
Juffendag
14.00 uur: groep 3-8
vrijdag
12 april 2019
12.00 uur: kleuters
Koningsspelen
14.00 uur: groep 3-8
donderdag
18 april 2019
14.00 uur: alle kinderen
Pasen
vrijdag
19 juli 2019
12.00 uur: alle kinderen
Start zomervakantie

Schoolbenodigdheden
Materiaal

1-2

3

Potlood rood & grijs

School

Gum

School

Leerling

Schaar

School

Leerling

Plakstift

School

Leerling

Puntenslijper

School

Leerling

Liniaal

School

Leerling

4

5

Plastic map om huiswerk mee te nemen

Leerling

Etui
Kleurpotloden

School

8

gr. 7/8 2 x

Leerling
Leerling

Vulpen

School

Multomap 23-rings

Leerling

Tabbladen

Leerling
School

USB stick vanaf 4gb

Leerling

Rekenmachine

School

Agenda
Oortjes voor I-pad

7

Leerling

Stiften

Multoblaadjes

6

Leerling
Leerling

Passer

Leerling

Geodriehoek

Leerling

De kinderen van groep 3 t/m 8 raden we sterk aan enkele schoolbenodigdheden zelf aan
te schaffen, zie lijst hierboven. De kinderen krijgen eenmalig een vulpen van school. Een
nieuwe kan via school worden aangeschaft voor € 5,00. Vanaf groep 5 dienen de
kinderen ook in het bezit te zijn van een USB stick. Vanaf groep 7 leren de kinderen
omgaan met een agenda. Voor de rekenmethode is gezocht naar een rekenmachine die
goed bij de methode past. Er is gekozen om voor alle leerlingen dezelfde, kwalitatief
goede machine aan te schaffen wat de instructie in de groep vereenvoudigt. Kinderen in
groep 6 krijgen eenmalig een goede rekenmachine van school. Als deze stuk gaat, kan er
op school een nieuwe aangeschaft worden voor € 13,50.
Boeken van school moeten in een stevige tas vervoerd worden.

De Goudakker
T: 0182 515 657

Website: www.degoudakker.nl
administratie.degoudakker@degroeiling.nl

