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Ouders in de school 
Zoals vorige week aangekondigd zouden wij deze week een beslissing nemen over of wij de kinderen buiten 
blijven opvangen, teruggaan naar hoe het voor Corona ging of kiezen voor een tussenvorm.  

We zien voordelen om de groep van buiten mee te nemen naar binnen. We vinden het fijn om elk kind  
's ochtends te ontmoeten bij de deur, even persoonlijk contact. We vinden het ook belangrijk dat jullie als 
ouders betrokken zijn en geregeld in de school kunnen zijn.  

Daarom gaan wij het volgende doen, vanaf maandag: 
De kinderen van groep 1/2 mogen samen met hun ouders de school in komen via de achterdeur.  
Ouders nemen afscheid in de gang en kunnen nog iets doorgeven aan de leerkracht.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig door hun deur naar binnen. Groep 3/4 door de achterdeur, 
groep 4/5, 6 en 7/8 door de voordeur.  Ouders van kinderen in deze groepen mogen niet mee de school in. 
Natuurlijk begrijpen wij hoe belangrijk, fijn en gezellig het is om af en toe te kunnen zien hoe uw kind erbij zit. 
Daarom mogen alle ouders in de eerste week na een schoolvakantie mee de school en de klas in.  
De eerste keer is dat de week na de herfstvakantie. 
De lessen beginnen om 8.30 uur. Uw kind kan vanaf 8.20 uur de school in. In de week dat ouders mee naar 
binnen mogen beginnen de lessen ook om 8.30 uur.   
Voor de ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 betekent dit het volgende: wanneer u iets door wilt geven aan 
de leerkracht, kan dat niet meer bij de deur of op het plein. Mededelingen zoals tandartsbezoek geeft u voor  
8 uur 's ochtends  door in het ouderportaal. De leerkracht kan dit dan lezen.  
Wanneer uw kind ziek is belt u vanaf 8.00 uur naar school.  
We proberen dit uit tot de kerstvakantie om te kijken of dit voor de kinderen, de ouders en leerkrachten een 
prettige manier is.  
 

GDO driehoeksgesprek en logboekje  
Op school hebben wij afspraken over hoe wij ruzies oplossen. Wanneer een kind zich komt melden gaat hij 
de ander halen.   
De kinderen gaan tegenover elkaar staan en vormen samen met de leerkracht een driehoek. 
De kinderen gaan met elkaar in een vraag-antwoord gesprek en proberen tot een oplossing te komen.  
Alle driehoeksgesprekken worden genoteerd in het logboekje. Ook als een ruzie opgelost is.  
De conflictbegeleiders bekijken de logboekjes en gaan met kinderen in gesprek wanneer zij er in een 
bepaalde periode drie keer in staan. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over het gedrag van het kind 
en wat de eerste stap is naar een oplossing of ander gedrag.  

 



 
 
Volgende week zijn er geen jarigen! 
 

 Agenda  

6 oktober  Start Kinderboekenweek, kinderen mogen 
verkleed naar school komen 

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  
 
 
 Vrijdag 15 oktober is het studiedag. 

De leerlingen zijn die dag vrij. 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 
Worden wat je wil: bakker, kok, brandweervrouw, politieagent, schilder, professor, voetballer, 
filmster, superheld, prinses, piraat, architect, astronaut of piloot. Dat gaan we zien op woensdag 
6 oktober want dan mag iedereen verkleed naar school komen. 
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4O  
We gaan dan met elkaar dit dansen en zingen. We bekijken hoe iedereen er uitziet, daarna gaan 
de grote kinderen voor lezen aan de jongere kinderen. We sluiten de kinderboeken week af op 
donderdag 14 oktober, op 15 oktober is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. 

Lezen is leuk. En daarom krijg je in de boekenwinkel als je een kinderboek koopt er een boek bij 
cadeau. Lid worden van bibliotheek is gratis voor kinderen. Makkelijk want op maandag, 
woensdag en vrijdag middag is de bibliotheek in onze school open. Natuurlijk kan je ook naar de 
grote bibliotheek in de stad: de Chocoladefabriek. 

Veel verkleed en leesplezier. 

Nieuws van de BSO 
Wij beginnen al aardig vol te raken. 
Wij hebben op alle middagen nog plek. (niet op woensdag) 
 
Deze week hebben wij nieuw speelgoed gekregen voor de kleuters maar……alle 
kinderen vinden het SUPER leuk!!!!!!!!!!! 
 
Natuurlijk spelen wij ook buiten en in de gymzaal. 
 
Knutselen en gezelschapspellen staan ook heel vaak centraal!! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4O


 

 

 

 

Even voorstellen! 
Mijn naam is Debbie Langbein en ik ben werkzaam als kinderfysiotherapeut bij Cool Kids 
Kinderfysiotherapie Gouda. Op de woensdagochtenden ben ik op school aanwezig om kinderen met 
problemen op het gebied van schrijven, concentratie en prikkelverwerking te helpen. 
Het behandelen van motorische schrijfproblematiek is mijn grote passie. 
Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die schrijfkramp hebben, een verkeerde pengreep, niet 
tussen de lijnen kunnen schrijven, moeite hebben met aan elkaar schrijven, of bijvoorbeeld een 
moeilijk leesbaar handschrift hebben. Daarnaast behandel ik kinderen met problemen in de 
prikkelverwerking en aandacht-/concentratieproblematiek. Met een aantal testen en observaties 
wordt onderzocht waar het probleem ligt, wat eventuele adviezen aan ouders/leerkrachten zijn bij het 
begeleiden van het kind (zowel in de klas als thuis) en worden oefeningen geven zodat de problemen 
verminderen. 
Ik mag (met verwijzing van de huisarts) kinderen op school behandelen. Het fijne hieraan is dat de 
lijntjes met de leerkracht en/of IB-er kort zijn. Het kind wordt een half uurtje meegenomen en 
voorafgaand/aansluitend kan even met de leerkracht overlegd worden wat geoefend is en wat nog 
aandacht nodig heeft. Ook kan ik ingeschakeld worden bij grof motorische problemen (bijv. niet goed 
kunnen meekomen met de gym).  
Kinderen onder de 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering, 
wat over het algemeen voldoende is om het gezondheidsprobleem aan te pakken en het kind (en 
eventueel 
diens omgeving) te helpen met adviezen en oefeningen, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Voor meer informatie of vragen ben ik bereikbaar op 0619704509 of debbie@kinderfysiotherapie-
gouda.nl 
 

Wecycle actie 
Er kunnen 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! 
 

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