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Slogan: 'ik ben, ik kan, wij groeien' 
Op de voorzijde van de school is het niet te missen en maandag ontvingen jullie al de link naar het 
filmpje waarin wij onze slogan hebben onthuld.  
Op De Goudakker mag een kind zichzelf zijn (ik ben) en zelfvertrouwen ontwikkelen. Een kind mag 
zijn talenten en kwaliteiten laten zien (ik kan). Wij vinden het belangrijk om dit te doen in 
verbondenheid met elkaar en dus samen te groeien (wij groeien). Iedereen kan leren van elkaar, 
elkaar helpen en prettig met elkaar omgaan.   
  
Laten we er weer een fantastisch schooljaar van maken waar in iedereen zichzelf is, kan laten zien 
waar hij/zij goed in is en het fijn te hebben met elkaar waardoor wij allemaal groeien.  
 

Aftrap nieuwe TSO  
Deze week zijn wij gestart met een nieuwe 
organisatie voor de tussenschoolse opvang 
(TSO). 
De organisatie heet Leika Sport. Meester 
Sander en meester Joey zullen met de kinderen 
sporten tussen de middag.  
Voor de start van het schooljaar hebben wij 
kennisgemaakt met deze leuke meesters en 
afspraken gemaakt.  
Zo werken zij ook met de logboekjes en de 
driehoeksgesprekken tijdens de TSO. 
Volgende week stellen de meesters zich voor.  
 

Ochtendopening bieb  

De bibliotheek Gouda organiseert 
voorleesochtenden voor kinderen tussen de 0 
en 4 jaar. De bibliotheek in onze school is elke 
week open tussen 10.00 en 12.00 uur.  
Om 10.30 uur wordt er voorgelezen. 
Voorlezen is een uitstekende manier om 
kinderen kennis te laten maken met taal en hun 
woordenschat te vergroten.  
De overige openingstijden van de bibliotheek 
zijn: maandag, woensdag en vrijdag tussen 
15.00 en 17.00 uur.  
 

 



 

 

 

 

 
  

De drie gouden regels 
Wanneer je ruim acht weken niet met elkaar in de klas hebt gezeten is het belangrijk de regels 
met elkaar te bespreken. Zo weet iedereen weer wat we hebben afgesproken, wat je kan doen als 
je een ruzie hebt en hoe je kan helpen zodat iedereen het naar zijn zin heeft. 
Op school hebben wij drie gouden regels: 

 
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze regels? 
We gaan prettig met elkaar om, is een andere zin voor: we hebben respect voor elkaar. Hierbij 
moeten kinderen leren hun eigen grenzen aan te geven.  
 
Als we zeggen dat we correct met elkaar omgaan, gelden daarvoor 7 omgangsregels: 

1. zelf oplossen; 
2. hulp inroepen; 
3. verplicht melden; 
4. de ander halen; 
5. de ander moet komen; 
6. de ruzie klein houden; 
7. we praten met elkaar. 

Deze omgangsregels passen wij toe wanneer wij ruzie hebben met elkaar.  
Elk kind kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de omgang met elkaar. Hiervoor krijgen 
zij een aantal manieren aangereikt. Denk aan het deelnemen aan de sociokring of zorgen dat een 
ruzie klein blijft. 
 

 
 



 
6 september – Kesh gr. 4/5 
7 september – Jaydee gr. 1/2 
7 september – Imane gr. 6 
11 september – Roumaysa gr. 7/8 
12 september – Faysal gr. 4/5 
 
 
 
 
 

 

Agenda  

7 en 9 september  Speeddate 

13 september   OR vergadering 

15 september  MR vergadering 

6 oktober  Start Kinderboekenweek 

15 oktober  Studiedag, leerlingen vrij 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klik voor de actuele Brede School 
activiteiten en inschrijvingen door naar de 
website www.bsgouda.nl 
Voor abonnement op de nieuwsbrief van de 
Brede School: 

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-
aanmelden/?L=574&type=rss  
 
 
 

Zwerfboeken 

In de hal van de school liggen weer heel 

veel boeken. Deze boeken mogen mee 

naar huis. Lees de boeken, zet ze in je 

eigen boekenkast, geef ze aan iemand 

anders, of ruil het boek weer om.  

Veel leesplezier.  

 

MR verkiezing 
Beste ouders, de MR van de Goudakker heeft plaats voor 
twee nieuwe leden. Dit door het vertrek van twee ouders. 
Mocht u in de MR zitting willen nemen? Of wilt u meer 
informatie over de MR dan vertel ik u dat graag. Ik sta 
iedere ochtend op het achterplein met de kleuters. U kunt 
natuurlijk ook even een mailtje sturen 
monique.van.vliet@degroeiling.nl  
Wat doet de MR? De medezeggenschapsraad. We denken 
mee over het beleid van school, we geven advies en 
controleren of alle procedures goed verlopen zijn. We 
vergaderen 6x per jaar, op school, in de avond. 

Tessa de Vogel, de moeder van Cas uit groep 6, heeft zich 
kandidaat gesteld. Als er geen tegen kandidaten zijn dan 
heten we haar van harte welkom in de MR. We zoeken dus 
nog minimaal 1 ouder. 

Vriendelijke groeten, Monique van Vliet 
voorzitter van de MR 

 

http://www.bsgouda.nl/
https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-aanmelden/?L=574&type=rss
https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-aanmelden/?L=574&type=rss
mailto:monique.van.vliet@degroeiling.nl
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Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Doe met 
je gezin mee aan Junior Energiecoach: een spel met leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten 
en winacties. Zo ontdek je waar jullie energie kunnen besparen. Wedden dat ook jij straks zegt: 
‘Met energie kun je lachen!’? 

Met een tv-held op lampenjacht en stekkerexpeditie 

Vijf weken lang, 15-30 minuten per week, gaat tv-held Varkentje Rund in de rol van Junior 
Energiecoach met jouw gezin op ontdekkingsreis. Elke week een nieuw filmpje, met een nieuwe 
challenge. Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen worden zo echte Junior 
Energiecoaches. Net als Varkentje Rund. 

Gratis meedoen 
Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar. In Gouda kunnen 
50 gezinnen meedoen. Het leuke is: deelname is gratis! Het spel start op 9 oktober. 

Aanmelden, of meer informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl 

Inschrijven kan van 23 augustus tot en met 3 oktober. Dus wees er op tijd bij en schrijf je in! 
Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee; wij doen mee! 

 

Wecycle actie 
Vanaf volgende week kunnen er weer kleine elektrische apparaten worden ingeleverd op school.  
 
Leerlingen van Basisschool de Goudakker uit Gouda helpen hun ouders recyclen; bewaarsmoezen 
kunnen echt niet meer! 
Overal in Nederland liggen afgedankte elektrische apparaten, ook wel e-waste genoemd, die al lang 
ingeleverd hadden kunnen worden voor recycling, maar het komt er heel vaak niet van. De kinderen van 
Basisschool de Goudakker uit Gouda gaan hun (groot)ouders nu een handje helpen, want al die 
bewaarsmoezen kunnen echt niet meer. De school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine 
apparaten van Wecycle.  
 

Zo besparen we grondstoffen en verdient de school een mooi cadeau! 
 

 

http://www.juniorenergiecoach.nl/

