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7 september 2018

Informatieavond.
Graag willen wij u vertellen hoe de dag van u kind op school verloopt. Op maandag 24 september vertellen
juf Vera en juf Carolien over groep 6. Op dinsdag 25 september geeft juf Marieke de informatie over groep
3, vertelt juf Valeska over groep 5 en zijn in groep 7/8 meester Wim en juf Monique aan het woord. Op
donderdag 27 september gaan de juffen uit groep 1 en 2 u alles uitleggen en in groep 4 vertellen juf Ellen en
juf Lana hoe daar de schooldag eruitziet.
Op alle avonden staat om 19.15 uur de koffie klaar en beginnen we om 19.30 uur. We hopen dat er veel
ouders komen.

BEREIKBAARHEID

Beste ouders/ verzorgers,

Niet elke middag is er iemand beschikbaar om
de telefoon op te nemen. Indien u iets wilt
doorgeven vragen wij u dan ook in de ochtend
te bellen of na 15.00 uur. Bedankt!

De herfst staat weer voor de deur en dat betekent
dat er weer flink wat buien zullen gaan vallen.
Denkt u eraan om uw kind een regenjas mee te
geven als de kinderen een activiteit hebben buiten
de deur? Te denken valt aan de gymles of een
excursie.

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

11 september – Roumaysa gr. 4
12 september – Faysal gr. 1/2

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

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.

GEZOCHT
We zoeken lego en kleine apparaten om na de vakantie tijdens het circuit mee
te werken in groep 7/8. Wie heeft er nog iets liggen?

Stagiaire groep 3

AANMELDINGEN

Ik ben Imane Elaamim en ben
18 jaar oud. Ik zit nu in mijn
tweede jaar als
onderwijsassistente. Sinds kort
loop ik stage op de school
“Goudakker”. Ik zal heel het
jaar aanwezig zijn als
onderwijsassistent in groep 3
op de maandag en dinsdagen.
Ik heb van jongs af aan graag
voor de klas willen staan en
ben heel blij dat ik ervaring op
kan doen in zo’n leuke en
gezellige school.

Vergeet u niet om broertjes en zusjes die
binnenkort 4 worden op tijd aan te melden?
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de
administratie.

DE MR STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Monique van Vliet. Leerkracht van groep 7/8. Ik werk nu 14 jaar op De Goudakker. Maar ik
ben al ruim 35 jaar werkzaam in het onderwijs. Namens het team zit ik in de MR omdat ik het belangrijk
vind om mee te kunnen denken over schoolse zaken. Om zo een prettig werkklimaat op De Goudakker
te bevorderen. Voor de kinderen, de ouders en mijn collega’s.
De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel over onderwerpen die vaak ‘achter de schermen’
plaats vinden. Bij belangrijke ontwikkelingen zal ik u informeren door middel van het Ouderportaal. Of
via de Nieuwsbrief. Het bijwonen van de MR-vergadering kan, meldt u aan via
monique.van.vliet@degroeiling.nl
In de volgende nieuwsbrief stelt een ander lid van de MR zich voor.

Voor iedereen die van lezen houdt!!!
In het gangetje bij de voordeur staat een kastje.
In dit kastje zitten boeken. Dit zijn zwerfboeken.
Je mag deze boeken meenemen. Houden of terugzetten.
En mocht je thuis nog boeken hebben die je niet meer
leest dan kan je die inleveren bij juf Monique. Die plakt
er een sticker op en dan zijn er nog meer zwerfboeken.
Veel leesplezier

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

