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Verkeersouder(s) gezocht!
De Goudakker wil graag het verkeerveiligheidslabel SCHOOL OP SEEF toegekend krijgen.
Het verkeersveiligheidsprogramma SCHOOL op SEEF moet bijdragen aan duurzame, planmatige en hoogwaardige
verkeerseducatie op onze school.
Uitgangspunt is een veilige, maar vooral zelfstandige verkeersdeelname door kinderen.
De Goudakker vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan:
theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen;
structurele en planmatige organisatie;
communicatie met ouders;
veilige schoolomgeving en schoolhuisroutes.
Om dit te kunnen bewerkstellingen zijn wij op zoek naar verkeersouders.
Een verkeersouder:
overlegt met leerkrachten over de verkeersactiviteiten;
helpt praktische activiteiten te organiseren voor de kinderen, bijv. een fietscontrole of de verkeerslessen
vormt met leerkrachten en ouders een verkeerswerkgroep, samen zie je meer en kun je meer;
signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en bespreekt deze met de verkeerswerkgroep;
informeert ouders over verkeersveiligheid en hun rol hierin door hen te betrekken bij leuke verkeersprojecten.
Wilt u zich hiervoor aanmelden of wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met esther.tel@degroeiling.nl

AGENDA
17 november
20 november
22 en 27 november
5 december
6 december
20 december
21 december

Intocht Sinterklaas
Extra ingelaste studiedag
Voortgangsgesprekken
Sinterklaas
Speelgoedochtend groep 1 en 2
Kerstviering en kerstdiner
Leerlingen vrij, start kerstvakantie

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

19 november – Rayan gr. 1/2
19 november – Houda gr. 7/8
21 november – Kautar gr. 5
24 november – Ayssar gr. 6

SCHOEN ZETTEN

Sinterklaas en zijn pieten komen morgen weer aan in Gouda.
Daarom mogen alle kinderen van groep 1 t/m 8 op woensdag 21 november hun schoen zetten
op school.
Zorgt u er voor dat zij deze meenemen?

ROMMELMARKT
(georganiseerd door Tinek de Jong)
BASISSCHOOL DE GOUDAKKER, REIGERSTRAAT 37, GOUDA
24 NOVEMBER VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
KOM GEZELLIG KIJKEN

Breinlab: Brandstof voor je brein
Breinlab wordt speciaal georganiseerd voor ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd
bovenbouw basisschool/brugklas voortgezet onderwijs en soms voor de ouders/opvoeders en
hun puberende kinderen samen. Dit keer bestaat Breinlab uit ‘Brandstof voor je brein’ door
Jeanine Kouijzer. Om goed te kunnen leren en presteren op school, te groeien en lekker in je vel
te zitten, hebben kinderen de juiste brandstof nodig. Dit is naast geestelijke voeding, veiligheid en
uitdaging ook de juiste voeding om te eten.
Tijdens een ‘voedende’ informatieavond voor ouders van basisschoolleerlingen en brugklassers
vertelt voedingsdeskundige Jeanine Kouijzer over de beste voedselkeuzes voor je kind, waarbij
gekeken wordt naar het belang van smaak, bereiding en het seizoen van voeding. Voor onszelf is
het thema voeding immers misschien al lastig genoeg; je kunt makkelijk verstrikt raken in het
oerwoud van diëten, boeken en adviezen. Wanneer je kinderen dan nog lastige eters zijn wordt
het er niet eenvoudiger op. Naast deze informatie voor je kind kom je er tijdens de avond als
ouder niet onderuit om je eigen voedingspatroon, voorkeur en gewoonten onder de loep te
nemen…





Datum: woensdag 21 november
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Locatie: Chocoladefabriek Gouda
Prijs: € 15,- leden | €20,- overige gasten

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

