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15 oktober  Studiedag, leerlingen vrij 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie  

25 oktober  Schoolfotograaf  
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Terugblik studiedag  

Vorige week hadden wij een studiedag.   
Het was een afwisselende dag waarin wij veel met elkaar hebben kunnen oppakken.  
We hebben met onze adviseur gesproken over Groepsdynamisch Onderwijs. We oefenden met elkaar de 
driehoeksgesprekken en bespraken hoe we noteren in de logboekjes. Op deze manier borgen wij een 
doorgaande lijn binnen de school.  
De werkgroep rapporten heeft geïnventariseerd of er veranderingen nodig zijn en zo ja, hoe wij deze dan 
zouden willen vormgeven. Mochten we uitkomen op een nieuwe invulling van het rapport, dan zal dat pas 
komend schooljaar uitgevoerd gaan worden.  
De werkgroep zaakvakken heeft bij het team opgehaald waar nieuwe zaakvakmethodes (aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, levensbeschouwing en burgerschapsvorming ) aan zouden moeten voldoen. Zij gaan dit 
schooljaar uitzoeken welke visie wij hebben op zaakvakonderwijs en kijken welke methode dan het beste 
aansluit op onze kinderen en manier van werken.  
In de middag stonden wij stil bij onze manier van instructie geven. Afgelopen schooljaar zijn wij een traject 
gestart en hier gaan we dit jaar mee verder. Hoe geef je instructie aan een combinatiegroep? Wat is daarvoor 
nodig? En wat moet de  leerkracht dan doen of juist niet.  
 

Leerlingenraad voorstellen  
Afgelopen maandag werd de leerlingenraad geïnstalleerd.  
En ze hebben er zin in! 
De leerlingenraad wordt door de volgende kinderen 
vertegenwoordigd: 
Hajar en Laura uit groep 4/5 
Tijn en Julia uit groep 6 
Marcel en Nassim uit groep 7/8 
 
We hebben gesproken over wat een leerlingenraad doet, wat 
hun taken zijn en hoe wij willen vergaderen.  
Op 8 november gaan we voor het eerst inhoudelijk aan de 
slag.  
 



 
 
13 oktober – Bavly gr. 4/5 
14 oktober – Cristina gr. ¾ 
17 oktober – Sajy gr. 3/4 
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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


 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
Hallo allemaal, 
Op maandag 25 oktober a.s. komt de schoolfotograaf weer bij ons langs. 
We hebben er zin in. 
Broertjes en zusjes die allemaal op de Goudakker zitten worden tijdens schooluren gefotografeerd.  
Broertjes en zusjes die NIET allemaal op de Goudakker zitten worden helaas niet gefotografeerd.  
Dit geldt ook voor broertjes/zusjes van de peuterspeelzaal.  
 
Er worden dus alleen broer/zus foto's gemaakt van de kinderen die op de Goudakker zitten. 
We hebben dit jaar een nieuwe fotograaf. De achtergrond zal dit jaar grijs zijn. 
Net als vorig jaar zullen de bestellingen weer via internet gaan. 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
De oudervereniging 
 

Nieuws van de BSO 
Deze week is school  gestart met de Kinderboekenweek. 
Het THEMA is “worden wat je wil” 
De peuters mochten ook verkleed komen. 
Bijna alle meisjes kiezen prinses en de jongens piraat. 
Het was een gezellige boel! 
 

 
 



 

 

 

De Kinderboekenweek is gestart 
Woensdag was de aftrap van de Kinderboekenweek. 
Het thema van de  Kinderboekenweek is: worden wat jij wil. 
Alle kinderen en juffen en meester hebben over de catwalk mogen lopen om hun beroep te 
presenteren. Groep 6 deed het dansje  op 'Ik mag worden wat ik wil' en vervolgens gingen de kinderen 
schoolbreed aan elkaar voorlezen. Altijd zo gezellig. 
Op donderdag kwamen Lily en Nick, de wijkagenten, om in elke klas een cadeautje te brengen.  
Kinderen mochten vragen stellen over hun beroep. 
Wisten jullie dat... 

- agenten een sportschool hebben in het bureau? 
- het belangrijkste wapen van een agent hun mond is? 
- de wapens die zij dragen zo'n zes kilo wegen? 
- agenten vooral anderen willen helpen? 
- bijna nooit hoeven te schieten? 
- het een heel afwisselend, leuk en spannend beroep is? 

 
Deze en komende week volgen alle groepen een activiteit vanuit de Brede School dat aansluit op de 
Kinderboekenweek. Donderdag sluiten we de week weer af.  
 

     



 

 

 

 

 

 

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 

Hulp gevraagd 
Op vrijdag 29 oktober of zaterdag 30 oktober willen wij het groen op het schoolplein 
onder handen nemen. 
Waarom? Kinderen kunnen veiliger spelen en het schoolplein ziet er weer 
aantrekkelijker uit. 
Volgende week zetten wij de inschrijving open, we hopen dat u tijd kan vrijmaken om 
een handje te helpen. Op de dag die het meeste gekozen wordt gaan we aan de slag. 
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meekomen, dit in verband met al het 
gereedschap. 
 
We gaan op vrijdag 29 oktober aan de slag van 13.00 - 15.30 uur. 
Of op zaterdag 30 oktober van 10.30 - 13.00 uur. 
Het is fijn als u zelf gereedschap meeneemt, wel op eigen risico.  
En we zoeken iemand die een aanhanger heeft om alles af te voeren.  
 
Wanneer het weer het op 29 of 30 oktober niet toelaat wijken wij een week uit.  
We hopen op een gezellige opkomst, zodat we lekker veel kunnen doen! 

 
 


