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Afgelopen maandag zijn we het schooljaar begonnen met een lach. Wat ontzettend gezellig om elkaar weer
te zien! We wennen weer aan ons nieuwe plekje in de groep, de leerkrachten en nieuwe klasgenoten.
Deze weken staan ook in het kader van de positieve groep. Zo worden er in elke groep energizers
uitgevoerd. Energizers staan voor samenwerking, wisselwerking en veel plezier. De groep leert elkaar beter
kennen. Iedereen kan meedoen, de regels zijn eenvoudig en de nadruk ligt op spontaniteit, socialisatie en
vooral plezier.
Het draait om samenwerking en respect hebben voor elkaar. Iedereen wordt geaccepteerd, iedereen is
belangrijk. Ze zorgen voor afwisseling in de les, voor het losmaken van energie en voor het richten van de
aandacht.
Vandaag hebben de kinderen de jaarkalender en schoolgids deel 2 meegekregen. Hierin staat alle praktische
informatie voor het komende schooljaar. Kalender, schoolgids deel 1 en 2 worden ook op de website
gepubliceerd.

PERSONEEL

SCHOOLARTS

Vandaag is het voorlopig de laatste werkdag
van Eva. Zij gaat met zwangerschapsverlof en
zal na de kerstvakantie terugkeren. Op zeer
korte termijn zal er een vervanger voor haar
komen.

De schoolarts zal op 17, 24 september en 1
oktober op school zijn om de leerlingen van groep
2 te zien en spreken. Daarnaast zullen er
leerlingen opgeroepen worden voor een
nacontrole. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Marian, onze intern begeleider, werkt de
komende maanden op dinsdag en woensdag.
Dit in verband met het bijspringen op een
andere school binnen onze stichting. Op de
Goudakker zal Astrid Bultink Marian gaan
ondersteunen.

De schoolarts zit in de koffiekamer. Wilt u
doorgeven aan de leerkracht wanneer u uw kind
ophaalt om naar de schoolarts te gaan?

AGENDA
4 september
6 september
10 september
13 september
14 september
18 september
19 september
21 september
26 september

Speeddaten middag en avond
Speeddaten middag
OR vergadering
MR vergadering
Speelgoedochtend groep 1 en 2
Prinsjesdag
Schoolfotograaf
Studiedag
Start verkoop Kinderpostzegels

3 september – Michalina gr. 6
4 september – Esmee gr. 1/2
5 september – Dina gr. 1/2
6 september – Kesh gr. 1/2
7 september – Imane gr. 3

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

SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 19 september zal de schoolfotograaf aanwezig zijn.
De groepen 3, 4, 5 en 6 hebben deze dag geen gymles.
De achtergrond van de foto’s zal een grijze/betonlook hebben.

NIEUWS VAN DE OR
We gaan weer een nieuw schooljaar in. We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad.
Wij van de oudervereniging zijn helemaal uitgerust en kunnen er weer tegen aan. We staan te trappelen
om leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen.
De oudervereniging heeft 2 hoofddoelen: • het organiseren en bekostigen van extra activiteiten; • het
vergroten van de ouderbetrokkenheid op school.
Voorbeelden van onze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn onder andere:
De schoolfotograaf, Halloween, rommelpiet, Sinterklaas, de kerstviering, juffendag, de paasviering, het
kleuterfeest, de schoolreis, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en het versieren van de
school.
Tevens houden wij ons bezig met de aanschaf van extra dingen om de school voor de kinderen nog
leuker te maken. Zo hebben we de afgelopen jaren voor de school en de kinderen aangeschaft:
krijtborden voor op het kleuterplein, extra tablets voor tijdens de lessen en een springkussen voor de
gehele school. In 2017 is er een start gemaakt met het opknappen van het achterplein.
De activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage.
Nu zijn wij als oudervereniging altijd op zoek naar vaders, moeders, opa’s, oma’s en/of pleegouders die
ons willen helpen met organiseren. Wij hebben vaak een extra hand nodig tijdens de activiteiten en
vragen dan ook wederom dit jaar om uw hulp.
Heeft u vragen of ideeën over de oudervereniging, dan kunt u ons per mail bereiken via
or.degoudakker@degroeiling.nl Ook heeft de oudervereniging in het schoolgebouw een oude rode PTT
brievenbus. Deze hangt aan de muur in de hal bij de hoofdingang van school. U kunt daar eventueel uw
vragen of suggesties in kwijt. Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk aanspreken als u ons op het
schoolplein ziet staan.
Rest mij te zeggen dat u altijd van harte uitgenodigd bent om u aan te melden als lid van de
oudervereniging, groepsouder of gewoon als belangstellende ouder.
We zijn blij met iedere ouder die inspirerende tips of ideeën heeft, handig, sportief, muzikaal, creatief of
wat dan ook is, dat van nut kan zijn om onze kinderen de leukste activiteiten te bezorgen tijdens hun
verblijf op deze school.
“Zonder uw betrokkenheid, kunnen wij geen activiteit organiseren”.
Een heel fijn schooljaar toegewenst, namens de oudervereniging ,
Natasja, Voorzitter OR, moeder van Mylan in groep 3
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