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PERSONEEL
Begin van het schooljaar hebben wij u bericht dat er op korte termijn vervanging zou komen voor Eva om
haar directietaken over te nemen. Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat de persoon die het
bestuur hiervoor op het oog had helaas niet kan komen.
Wij vinden het als school echter wel noodzakelijk dat er zo veel mogelijk iemand aanwezig is om de
directietaken te vervullen.
Wij zijn blij dat Anneke van den Berg de komende weken tijdelijk terug komt om te ondersteunen en
aanwezig zal zijn als aanspreekpunt. Zij zal 2 dagen per week op school zijn.
Dit betekent dat er met ingang van volgende week in principe elke dag iemand aanwezig zal zijn van de
directie.

DAG VAN DE LERAAR
Vandaag werden wij verrast tijdens de dag
van de leraar. De school was versierd en er lag
voor alle juffen en meesters een lekkere
traktatie.
De moeder van Marcar en Arshak had een
heerlijke taart voor ons gebakken.
Bedankt lieve ouders en kinderen voor dit
geluksmomentje!
Team de Goudakker

Studiedag ICT
Vrijdag 21 september hebben alle collega’s een
studiedag over ICT gehad.
We hebben met elkaar bepaald wat er op ICT
gebied al goed loopt en waar we nog naar toe
willen.
Vervolgens zijn alle leerkrachten praktisch aan de
slag gegaan met deze doelen; hoe en waarmee
kunnen we deze doelen bereiken.
In de middag is er een training geweest
over Gynzy, hiermee werken de kinderen nu op
de Ipad om de rekenles te maken. We hebben
met elkaar duidelijke afspraken gemaakt in het
gebruik hiervan.
Het is een nuttige dag geweest.
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Studiedag, leerlingen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek met
boekenmarkt
Herfstvakantie
Halloween
MR vergadering
OR vergadering
Speelgoedochtend groep 1 en 2
Voortgangsgesprekken

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door
naar de website www.bsgouda.nl

10 oktober – Nouhela gr. 1/2

STUDIEDAG 11 OKTOBER
Volgende week donderdag, 11 oktober, is de tweede studiedag van dit schooljaar.
De kinderen zijn die dag vrij!

DE MR STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Sandra Roozendaal. Sinds dit schooljaar zit ik in de MR. Ik ben bijna 25 jaar
werkzaam in het onderwijs waarvan al 20 jaar op De Goudakker. De laatste jaren werk ik
met veel plezier in groep 1-2.
Ik ben in de MR gegaan omdat het onderwijs continue in beweging is. Het is voor mij een
uitdaging om met de verschillende wensen van ouders en het beleid van school op één
lijn te komen om zo goed onderwijs te bieden en een fijne, veilige schoolomgeving voor
kinderen en ouders te creëren.

Actie boekhandel Verkaaik
Tijdens de Kinderboekenweek die loopt van 3 t/m 12 oktober, heeft boekhandel Verkaaik
een aardige actie: Iedereen die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, mag
zijn haar kassabon bij ons op school inleveren. Na afloop van de Kinderboekenweek
mogen wij als school voor 20% van de totaalwaarde gratis boeken komen uitzoeken voor
onze school. Hoe mooi is dat! Dus bent u van plan een mooi kinderboek te kopen? Doe
dit dan bij Verkaaik en lever de kassabon in bij ons op school. Binnenkort zal u hier meer
informatie over vinden op de website van boekhandel Verkaaik.
www.verkaaikboeken.nl
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