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EXTRA INGEPLANDE STUDIEDAG DINSDAG 20 NOVEMBER
In een vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we waarschijnlijk een extra studiedag moeten
plannen.
Dat in verband met de oriëntatie op eventuele veranderingen die we willen realiseren ten aanzien van de
wijze waarop we het onderwijs op de Goudakker voor de toekomst willen invullen.
Om daar een goed besluit over te kunnen nemen is het belangrijk dat we andere scholen bezoeken om in de
praktijk te zien hoe andere vormen van onderwijs eruit zien en werken.
De eerstvolgende mogelijkheid was de studiedag in februari. Dat is echter ver weg en te laat.
We willen nu op dinsdag 20 november een extra studiedag inplannen.
We gaan dan met het hele team op scholenbezoek.
We begrijpen dat dit mogelijk problemen geeft voor enkele ouders wat betreft de opvang. Indien dit het
geval is, wilt u dat dan aangeven, we kunnen dan met elkaar zoeken naar een passende oplossing voor die
dag.
In verband met het totaal aantal lesuren zal een eerder geplande studiedag komen te vervallen. We kijken
nu welke dat zal worden en zullen dat ruim van tevoren aan u doorgeven.
Excuus voor deze onverwachte studiedag en de mogelijke onrust die het kan geven.
De geplande voortgangsgesprekken op 20 en 22 november worden verplaatst naar 22 en 27 november.

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

8 november – Senna gr. 7/8
9 november – Rafael gr. 7/8
10 november – Jalyssa gr. 1/2
11 november – Hajar gr. 1/2

5 november
6 november
9 november
17 november
20 november
22 en 27 november
5 december
6 december

MR vergadering
OR vergadering
Speelgoedochtend groep 1 en 2
Intocht Sinterklaas
Extra ingelaste studiedag
Voortgangsgesprekken
Sinterklaas
Speelgoedochtend groep 1 en 2

Volgende week vrijdag 9 november is het zover: Superschurken en Tijdkreukels!
Superschurken en Tijdkreukels is een nieuw festival waarbij leerlingen actief de Goudse
geschiedenis beleven en samen aan de slag gaat met kunst- en cultuureducatie.
Groep 1 t/m 4 krijgt bezoek op school en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 staan de deuren
van Cultuurhuis Garenspinnerij (Turfsingel 34) wagenwijd open. Een activiteit voor de hele
school waarbij we alvast warm worden gemaakt voor het 750 jarig jubileum van Gouda. Want
over vier jaar bestaat de stad 750 jaar en dat is natuurlijk een feestje waard!
Groep 1 t/m 4 krijgt op school les in de speelzaal.
Groep 5 t/m 8 gaan naar het Cultuurhuis Garenspinnerij.
Zij volgen daar workshops van 12.30 tot 14.45 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 eten die dag op school, zodat zij op tijd kunnen vertrekken.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind die dag lunch mee naar school neemt.

Beweeg Mee in Korte Akkeren: open les
Wat is het programma ‘Beweeg Mee in Korte Akkeren’?
Ben jij tussen de 9 en 12 jaar? Wil je graag sporten en bewegen, maar vind je het moeilijk om dit bij
een reguliere sportclub te doen? Kom dan naar Beweeg Mee!
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je het lastig vindt om een bal te vangen of te schoppen, dat je de
spelregels ingewikkeld vindt, dat het te druk voor je is of dat je het tempo niet kunt bijhouden. Dit kan
komen door moeite met motoriek of prikkelverwerking, en kinderen met ADHD, autisme of
overgewicht.
Voor deze kinderen hebben wij het programma ‘Beweeg Mee in Korte Akkeren’ ontwikkeld. Wij
vinden dat iedereen moet kunnen sporten!
Iedere woensdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) van 15.30 uur tot 16.30 uur. De
totale kosten bedragen € 87,50. Het is mogelijk om in enkele termijnen te betalen.
Op woensdagmiddag 14 november 2018 is er een open les van ‘Beweeg Mee in Korte Akkeren’. We
gaan met alle kinderen die mee willen doen, lekker bewegen! Ouders mogen natuurlijk ook komen
kijken!
Waar:
Gymzaal Korte Akkeren G. Leeustraat 2 (naast voetbalvereniging O.N.A.)
Wanneer:
Woensdag 14 november 2018 van 15.30 tot 16.30 uur
Meer weten
Voor meer informatie kun je contact opnemen met SPORT•GOUDA:
T: 0182-590910
E: inschrijven@sportpuntgouda.nl

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

