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Eten en drinken op school
Als school willen wij graag bijdragen aan gezond eetgedrag bij kinderen. Wij brengen daarom onze
regels rondom het eten en drinken op school nog eens onder de aandacht.
Tussendoortje voor de ochtendpauze
Rond 10 uur eten en drinken de kinderen een tussendoortje in de klas.
Wilt u uw kind een beker meegeven met drinken (geen prik)?
De ochtendpauze duurt 15 minuten, kinderen hebben genoeg aan een tussendoortje. Dus fruit,
een gezonde koek of een boterham.
Op woensdag hebben wij gruitdag. Wij verwachten dan van u dat u uw kind een gezond stuk fruit
of groente meegeeft. Dat kan een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een bakje aardbeien of
druiven zijn. Een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, een wortel of paprika kan
natuurlijk ook. Voor de jonge kinderen vragen wij u, zo nodig, het fruit of groente geschild en in
kleine stukjes in een bakje met vorkje mee te geven.
Lunch
De kinderen eten in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Wilt u de lunch in een
bakje doen? De kinderen mogen geen snoep meenemen.
Mocht uw kind gebruik willen maken om eten of drinken in de koelkast te plaatsen dan kan uw
kind dit aan de leerkracht doorgeven.

Luizencape
Op school maken wij gebruik van luizencapes. Het is niet verplicht deze te hebben.
Vindt u dit wel prettig dan kunt u deze voor € 3,- kopen bij juf Annet van de
administratie.

De Goudakker zoekt betrokken ouders die zitting willen nemen in de MR.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van
de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via
de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.
Betrokkenheid schoolbeleid
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over
verschillende onderwerpen: zoals het werkverdelingsplan, de schoolgids, het jaarplan, de
financiën, formatie praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de
school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen
wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het
beleid op school. Wij vergaderen 6 avonden per jaar.
Vertegenwoordiger van achterban
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de
school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.
Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school
als ouder, leerling of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stopt
automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de
achterban te vertegenwoordigen.
Bevorderen openheid
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de
medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen.
De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap
scholen (Wms).
De medezeggenschapsraad:
· bevordert openheid en onderling overleg in de school;
· waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
· doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. Dit doen we
via de nieuwsbrief
We hebben inmiddels een aantal ouders die zitting willen nemen in de MR. Maar u bent nog
steeds van harte uitgenodigd om ook te solliciteren. Dit kan nog tot vrijdag 18 september.
Stuur een mailtje met uw motivatie naar monique.van.vliet@degroeilling.nl
De verkiezing is op 12 oktober 2020.
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/rol-van-demedezeggenschapsraad/

De schoolbrengweek komt er aan!
Maandag start de schoolbrengweek.
Tijdens de schoolbrengweek roepen wij jullie op om zoveel mogelijk lopend of op de
fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:
 Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
 Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
 Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
 Goed voor het milieu,
 ... en het is nog eens leuk ook!
Uw kind heeft een enveloppe meegekregen waarin informatie staat over de
leerlingenwedstrijd. Bij de leerlingenwedstrijd kunnen de kinderen een tekening of
foto maken of een verhaal schrijven over wat zij hebben meegemaakt onderweg naar
school. Wanneer uw kind deze voor 1 oktober instuurt via:
https://www.schoolopseef.nl/de-ouder-kind-challenge-van-de-schoolbrengweek
maakt het kans op twee bioscoopkaarten.

Proefles Goudse Weekendschool voor leerlingen groep 7 en 8
Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda de wereld. Dat is goed voor hun
algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en zelfvertrouwen. Ook leren de kinderen beter samenwerken, communiceren
en presenteren. Meedoen aan de Goudse Weekendschool is goed voor je toekomst!
Ruim 60 leerlingen uit groep 7 en 8 uit alle wijken van Gouda volgen op zondag lesdagen. Niet over rekenen en taal maar
over Gezondheidszorg of bijvoorbeeld Orde & Veiligheid. De leerlingen krijgen les van gastdocenten: een timmerman,
advocaat of bijvoorbeeld de burgemeester. Er zijn 25 lesdagen per jaar.
De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis omdat enthousiaste bedrijven uit de Goudse regio en de gemeente
Gouda de kosten betalen.
Ben je nieuwsgierig naar de Goudse Weekendschool en zit je in groep 7 of 8? Meld je dan aan voor een proefles. Er is
een proefles op zondag 13 september, zondag 20 september en zondag 27 september.
Opgeven voor een proefles kan via de website:
https://goudseweekendschool.nl/meedoen-als-leerling/#aanmelden
Meer informatie over de Goudse Weekendschool: www.goudseweekendschool.nl of bel of app naar 06 42 3377 86.

17 september – Djanisha gr. 1/2
18 september – Jayvano gr. 1/2

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

Agenda
14 september
14 september
28 september
30 september
13 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober

OR vergadering
MR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Schoolfotograaf
OR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie

Open dag Scouting Jan van Hoof
Op 26 september is het mogelijk om gratis en geheel vrijblijvend kennis te maken met Scouting. Onze
opkomsten zijn open voor iedereen die geïnteresseerd is in Scouting. Aanmelden is verplicht en verloopt
via onderstaande link.
www.janvanhoof.nl/opendag.
Wat is Scouting?
Scouting is een internationale jeugd- en jongerenorganisatie vol sport, spel, buitenleven, samenwerken
en samenzijn. Scouting heeft zo’n 40 miljoen leden, verdeeld over 200 landen en is daarmee de grootste
jeugd- en jongerenorganisatie van de wereld. Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve
en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen
te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een
natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.
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