
  

 

 

  

 

 

 

    Nieuwsbrief   nr. 3                                                       10 september  2021 

 

Aankondiging open dag en informatiemarkt  
Woensdag 22 september hebben wij een open dag voor ouders die een school zoeken voor hun 
kind. Ouders zijn welkom, met kind, tussen 10 en 12 uur. Heeft u buren met jonge kinderen of 
familie of vrienden die een school zoeken, zeg het voort! 
 
's Middags houden wij een informatiemarkt op het plein buiten. Hier kan je kind je meer vertellen 
over wat het dit schooljaar gaat leren en doen. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
Houden jullie de middag vrij? 
 

 

Groepspresentaties 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en 

mogelijk nieuwe klasgenootjes. De 1e weken 

leren we elkaar kennen en vormen we een 

nieuwe groep. Alle groepen bedenken zelf een 

Yell. Met de yell wordt elke woensdag de 

sociokring afgesloten om het groepsgevoel te 

versterken. Maandag 20 september 

presenteren de groepen deze yell aan elkaar op 

school. De yells zullen daarna in de nieuwsbrief 

verschijnen.  

 

 

Cheque stichting kinderarmoede  
Deze week ontvingen wij een cheque van de 
Stichting Kinderarmoede.  
Stichting Kinderarmoede is een organisatie die 
zich inzet voor alle kinderen in Nederland die 
onder de armoedegrens leven.  
Nederland behoort tot de groep rijkste landen 
van Europa. Desondanks leeft één op de acht 
kinderen hier onder de armoedegrens.  
Het doel van Stichting Kinderarmoede in 
Nederland is om deze kinderen te helpen. 
Door deze cheque kunnen wij gezinnen helpen 
wanneer dat nodig is. Je hoeft je niet te 
schamen, maak het bespreekbaar.  
 

 



 
 
17 september – Djanisha gr. 3/4 
18 september – Jayvano gr. 3/4 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Agenda  

13 september   OR vergadering 

15 september  MR vergadering 

22 september  Open dag en informatiemarkt 

29 september  Studiedag, leerlingen vrij 

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  
 
 
 

Ok thermometer  
Een van de vaste vormen van Groepsdynamisch onderwijs (GDO) is dat de leerkrachten elke dag 
de OK-thermometer invullen. Deze wordt gebruikt om de dag af te sluiten. Het evaluatiemoment 
geeft de groep inzicht in hoe het gegaan is. 
Thuis kunt u op deze manier ook makkelijk terugvragen hoe de dag verlopen is. 
De groepen kunnen een cijfer halen tussen de 0 en de 10.  
Elke maandagochtend komt juf Eva in de groepen terug blikken op de week. En wat hadden we 
een goede opstart met elkaar.  
Bij een 10 was het een super fijne dag, waarop eigenlijk niks aan te merken was. 
Wanneer de groepen een 10 halen vieren we dit in de vorm van samen juichen met de klas, 
juf/meester en juf Eva 
In de eerste schoolweek was er zelfs al een klas die dat behaalde, zo knap! 

 

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


    

                     

 

 

 

  

Schoolbrengweek  
Van maandag 13 september t/m vrijdag 17 september is 
de Schoolbrengweek van School op Seef met als doel om  
kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te  
laten komen.  
Tijdens de start van de dag zal er in klassen worden 
besproken hoe de kinderen naar school zijn gekomen of 
gebracht.  
 

Wij duimen voor goed wandel- en fietsweer!  
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Joey de Graaf, ik ben 19 jaar oud 
en ik kom uit Puttershoek. Ik kom dit jaar de 
TSO verzorgen en heb daar veel zin in! Ik heb 
een paar maanden geleden mijn diploma 
gehaald als sportbegeleider op het Albeda 
sport en bewegen in Rotterdam, dus dit wordt 
mijn eerste jaar als TSO medewerker waar ik 
onwijs veel zin in heb om gelijk op de 

Goudakker te beginnen! 

 

Groenafval afvoeren 
Deze week zijn de vluchtwegen 
naast de lokalen weer 
vrijgemaakt. Hierdoor hebben 
wij veel groenafval. 
Is er een ouder die een 
aanhanger heeft en dit voor 
ons kan en wil afvoeren? 
 

Mijn naam is Sander Lems, ik ben 20 jaar. Ik 
kom samen met mijn collega de TSO 
verzorgen bij de Goudakker. Ik werk voor 
Leika daardoor ben ik nu aan het werk bij de 
Goudakker en Kind en Co. Ik heb er heel veel 
zin in om super veel sporten en spelletjes te 
doen met de kinderen. Als er vragen of 
problemen zijn hoor ik het graag van u. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Goudakker                    Website: www.degoudakker.nl 
T: 0182 515 657      administratie.degoudakker@degroeiling.nl 

Beste ouders, 
Mijn naam is Robert Beijer en ik ben via 
SPORT•GOUDA dit jaar de gymdocent op de 
Goudakker. Misschien dat uw kinderen al het 
een en ander verteld hebben, we hebben 
immers al weer twee lessen gehad dit jaar. 
Om even kort uit te leggen wie ik ben, ik ben 
dus Robert, 33 jaar en sinds dit jaar werkzaam 
bij SPORT•GOUDA. Ik woon in Gouda samen 
met mijn vrouw. Ik ben iedere dinsdag 
aanwezig op de Goudakker en u zult mij 
misschien al herkend hebben aan de 
blauw/zwarte SPORT•GOUDA kleding. Op 
naar een sportief en gezellig schooljaar. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Robert Beijer 
 

 

 

 

Veilig gymmen 
Sporten is leuk. Elke dinsdag gaan de groepen 3 tot en 
met 8 gymmen in de gymzaal. Om dit veilig te kunnen 
doen willen wij jullie vragen op het volgende te letten: 

 Lange haren vastmaken met een elastiekje of 
haarband 

 Sieraden (armbanden, kettingen, ringen, grote 
oorbellen) worden afgedaan.  

Sporten in de gymzaal doen wij graag in: 

 korte of lange sportbroek 
 sportshirt met korte mouwen 
 goed zittende gymschoenen 

 

Wecycle actie 
Vanaf deze 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! 
 


