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Beste ouders,
We staan alweer voor de start van de eerste vakantie van dit nieuwe schooljaar. De tijd vliegt voorbij.
We zijn dit jaar van start gegaan met een volledige bezetting. Vrij snel is juf Eva met verlof gegaan. Lang
hebben we gezocht naar vervanging en uiteindelijk heeft dat tot gevolg gehad dat juf Anneke sinds twee
weken weer even terug is op school als aanspreekpunt op de momenten dat Wilfred er niet is. Juf Anneke
blijft tot het moment dat juf Eva van haar verlof terugkomt.
Inmiddels is juf Eva bevallen van een wolk van een dochter: Janne. Dat gaat allemaal goed en juf Eva is druk
bezig om een nieuw ritme op te bouwen.
De ontwikkelingen in de school zijn gewoon door gegaan.
Met het team zijn we aan het verkennen op welke wijze we het onderwijs in de toekomst vorm willen geven
(daarover straks iets meer), de verdere invoering in het werken met de i-pads en andere digitale middelen is
in volle gang. De school stapt over op volledig “in the cloud” werken. De server waar voorheen alle
informatie op stond gaat uit de school verdwijnen. Hiermee is een verdere stap gezet in efficiënt werken
maar vooral ook veilig werken wat betreft bescherming van persoonsgegevens.
In de m.r. is gesproken over het continurooster. Uitkomst hiervan was dat we dat verder gaan uitrollen in de
school en nu vooral gaan uitwerken welke modellen er zijn en hoe we dat moeten wegzetten (rekening
houdend met belangen van ouders, collega’s, lopende contracten en onderwijstijd).
Helaas werden we opgeschrikt door een aanrijding voor de school. Dat heeft in ieder geval tot gevolg dat de
veiligheid bij de gemeente ook weer hoog op de agenda staat. Vanuit de school is er overleg om op korte
termijn iets te kunnen doen aan de veiligheid voor de school.
Kortom….. we zijn volop in beweging en aan het werk op allerlei vlakken. En natuurlijk….. daarnaast zorgen
we ook voor goed onderwijs en een veilige en plezierige leeromgeving.
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

STUDIEDAGEN
Vanaf het begin van het schooljaar hebben we met het team enkele studiedagen gehad. Doel hiervan
is om met elkaar te komen tot scholing en visieontwikkeling; waar willen we heen met de school.
Het verder verkennen van mogelijkheden met ICT was een onderwerp op de studiedag.
Daarnaast zijn we onder begeleiding van een extern deskundige op zoek gegaan naar onze visie en
wensen ten aanzien van het inrichten van het onderwijs op onze school. Hoe doen we dat nu? Wat
willen we eigenlijk? Wat hebben onze leerlingen nodig? Hoe kun je dat het best wegzetten? Welke
mogelijkheden zijn er dan? Allemaal vragen die we met elkaar hebben besproken en op basis waarvan
we met elkaar stappen willen zetten om het onderwijs op De Goudakker nog verder te verbeteren en
nog meer aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Voor dit traject
hebben we een heel jaar uitgetrokken om het enerzijds uit te zoeken en helder te krijgen, een keuze te
kunnen maken van een nieuwe richting en vervolgens die richting voor te bereiden en in te gaan
voeren.
We hebben met elkaar al enkele stappen gezet en een voorlopige keuze gemaakt. De volgende stap zal
zijn dat het hele team eens gaat kijken op andere scholen om een indruk te krijgen hoe één en ander
in de praktijk kan werken en wat er allemaal nodig is. Aan de hand daarvan maken we mogelijk een
definitieve keuze.
We hebben nu een organisatorisch probleem.
De eerstvolgende studiedag is pas in ergens na de jaarwisseling. Dat is ver weg en daarmee verliezen
we tijd. We willen een extra studiedag plannen (een andere komt dan te vervallen) om ergens voor de
kerst nog op scholen te kunnen kijken. Daarmee brengen we mogelijk ouders in problemen wat
betreft opvang. Een echte datum hebben we nog niet; dat hangt weer af van de bereidheid van de
andere scholen wanneer we mogen kijken.
Zodra we meer weten, communiceren we dat meteen door naar alle ouders en gaan we met elkaar op
zoek om het organisatorisch ook goed weg te kunnen zetten.

22 t/m 26 oktober
26 oktober
5 november
6 november
9 november
20 en 22 november

Herfstvakantie
Halloweenwandeling door de wijk
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

22 oktober – Salma gr. 7/8
24 oktober – Salar gr. 3
25 oktober – Salima gr. 7/8
28 oktober – Kaceem gr. 1/2
28 oktober – Amber gr. 3
1 november – Peter gr. 1/2
2 november – Cheyenne gr. 4

NAAR HET FILMHUIS
UITSTAPJES GROEP 7/8
Maandag 29 oktober mogen de groepen
2 tot en met 8 naar het filmhuis. Welke
ouder vindt het leuk om mee te gaan?
De tijden zijn:
-

groep 2 en 3 om 09.00 uur
groep 4, 5 en 6 om 10.30 uur
groep 7 en 8 om 13.00 uur

Graag opgeven bij de leerkracht.

Dinsdag 30 oktober duikt groep 7/8 in
een boek. Een activiteit in de
bibliotheek. We lopen hier naar toe.
Helaas geen gym die dag.
Vrijdag 2 november gaat groep 8 naar
het GSG. Op de fiets. Welke ouders
willen mee rijden? Groep 7 gaat dan
een ochtendje werken in een andere
groep.

Bezoek burgmeester aan groep 8.

Maandag 15 oktober kwam burgemeester Schoenmaker naar onze klas om te luisteren
hoe wij denken dat Gouda er uitziet in 2030. We hebben veel ideeën aan de burgemeester
kunnen presenteren. Zoals: een digitale school. Iedereen een eigen laptop en een digitale
leerkracht die lesgeeft. Om elkaar te zien en te ontmoeten veel groen. Parken en
speelplekken waar de kinderen onder andere hutten kunnen bouwen. Natuurlijk skate
banen en trampoline parken. De mensen krijgen deeltuinen. Je krijgt met elkaar een tuin
en bent met elkaar verantwoordelijk voor deze (moes) tuin. Iedereen kan dan naar buiten.
Nieuwe huizen krijgen standaard zonnepanelen en windmolens. We vervoeren ons per
elektrische fiets of deeltijd auto. Wel zijn er dan meer laadpalen nodig. En in de hele stad
beveiligde free wifi. De meeste kinderen uit groep 8 wonen in 2030 nog steeds in Gouda
want ze vinden het een fijne stad om te wonen.

Deel je zorgen over
het lerarentekort,
schrijf de
onderwijsminister
Veel scholen hebben moeite
om vacatures ingevuld te
krijgen en de
vervangingspools zijn aan
het begin van het schooljaar
al opgedroogd. De rek is
eruit en leerkrachten zijn niet
meer in staat om iedere keer
leerlingen van anderen op te
vangen.
Schrijf de minister
Deel je zorgen en download
daarom de brief die je aan
onderwijsminister Arie Slob
kunt sturen. Er is een brief
die ouders aan de minister
kunnen sturen. Hoe meer
brieven de minister ontvangt,
hoe duidelijker het probleem
wordt. Doe mee!

Beste ouders
Via via hebben wij te horen gekregen dat er op het
schoolplein klachten waren over de nieuwe
schoolfotograaf.
Graag willen wij jullie vragen deze klachten met de
oudervereniging te delen i.p.v op het schoolplein.
Voor vragen tips, feedback en/of klachten m.b.t
activiteiten van de oudervereniging kan je ons
mailen op or.degoudakker@degroeling.nl
Want als wij geen feedback krijgen kunnen wij geen
aanpassingen doen om de activiteiten te
optimaliseren.
Wij zien graag je feedback tegemoet.
Vriendelijke groet,
Natasja, voorzitter van de oudervereniging

De Kinderboekenweek is weer voorbij. Het was weer een leuke week vol activiteiten om
het lezen te stimuleren. We hebben de week afgesloten met een boekenmarkt. Deze
was klein, maar heel gezellig. We willen iedereen bedanken die de boekenmarkt tot een
succes hebben gemaakt.

Blijven jullie ook na De Kinderenboekenweek goed lezen?
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