
 
22 oktober – Marcel gr. 1/2                 
23 oktober – Alaa Eddin gr. 1/2 
24 oktober – Salar gr. 6 
25 oktober – Abygail gr. 3/4 
27 oktober – Azeez gr. 4/5 
28 oktober -  Kaceem gr. 4/5 
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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  
 
 
 

Gouden weken 
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde stappen om een groep te vormen.  
De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. In deze weken gaat er 
veel aandacht uit naar het krijgen van een gevoel van saamhorigheid, het worden van een fijne groep. 
Leerlingen verkennen elkaar, de leerkrachten en de regels.  In deze periode worden de normen en waarden van 
de groep bepaald. Met de herfstvakantie die voor de deur staat ronden wij deze weken nu af.  Het blijft 
uiteraard wel onze aandacht houden.  
 

Ouderavond 
Alvast voor in de agenda. 
Op maandag 15 november 2021 tussen 19.45 en 
21.00 uur, willen wij jullie graag informeren over 
ons nieuwe zorgplan. 
Het zorgplan beschrijft hoe wij werken op het 
gebied van leerlingenzorg. Met ‘zorg’ wordt het 
onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied 
aan leerlingen bedoelt.  
Na de herfstvakantie zullen wij een intekenlijst 
openzetten en jullie vertellen welke 
onderwerpen aan bod zullen komen.   
 

 

Fijne 
herfst 

vakantie! 

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


                       

 Agenda  

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie  

25 oktober  Schoolfotograaf  

 

Ondersteuning in de groepen   
Ook dit schooljaar is er op De Goudakker extra ondersteuning buiten de groep mogelijk voor kinderen die 
dat nodig hebben. Voor deze extra ondersteuning geldt dat de kinderen die hiervan gebruik maken 
geselecteerd zijn door de leerkracht en IB-er volgens strikte criteria.   

Deze extra ondersteuning buiten de groep kan bestaan uit het onderstaande:    

 BOUW! Lisa en Jolanda (moeder Kyan gr.7) werken individueel met kinderen uit groep 2 t/m 4 
met het leesinterventieprogramma BOUW.   

 Taalondersteuning door Jeanette. Vanuit de gelden die we hebben ontvangen t.b.v. het 
wegwerken van de onderwijsachterstanden door Corona, kunnen we Jeanette twee dagen in de 
week inzetten. Ze werkt met kleine groepjes kinderen van groep 1 t/m 6. Jeanette zet in haar 
begeleiding in op het hoofdvakgebied taal. Hierbij valt te denken aan technisch lezen, 
woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren/lezen.   

 Leerlingondersteuner vanuit Groeiacademie. Monique Dorrestijn werkt als leerlingondersteuner 
van de Groeiacadmie. Zij is iedere donderdagochtend aanwezig en werkt dan individueel met 
kinderen die specifieke hulpvragen op sociaal-emotioneel gebied of werkhouding hebben.   

Als uw kind gebruik maakt van deze ondersteuning, dan bent u hiervan op de hoogte gebracht door de 
leerkracht van uw kind.  

  

 
OK thermometers voor kinderen en kinderen 
Elke maand vullen de kinderen, vanaf groep 2, vier vragen in over of zij zich prettig voelen in de groep en 
op school.  
Door antwoord te geven op deze vragen krijgen wij in beeld hoe uw kind zich voelt in de groep en op 
school. 
 
Op deze manier houden de leerkrachten de vinger aan de pols ten aanzien van het welbevinden van de 
kinderen. De leerkracht bespreekt met elk kind de scores die opvallend zijn, om samen met het kind op 
zoek te gaan naar verbeteringen.  
 
Als ouder krijgt u voorafgaand aan de voortgangsgesprekken een OK-ouderthermometer. Deze vult u in, 
zodat deze tijdens het voortgangsgesprek besproken kan worden. Dit jaar vinden de 
voortgangsgesprekken plaats op 23 en 25 november.  
 



 

 

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 
Als activiteit hebben we samen met de kinderen van de BSO cup 
cakes gemaakt. 
De kinderen deden om en om een ingrediënt in de bak en daarna 
alles door elkaar mixen en in de vormpjes doen. 
Nog even in de oven en daarna lekker gesmikkeld van een 
heerlijke zelfgemaakte cup cake 

 
  

 
 



 

 

 

Interne contactpersonen 
 

 
Sandra Verkerk 
groep 7/8 
ma, di, woe 
sandra.verkerk@degroeiling.nl 

 
Marieke van Mourik 
groep 3/4 
ma, di, woe, do 
marieke.van.mourik@degroeiling.nl 

 
Sandra en Marieke zijn de interne contactpersonen op De Goudakker. Zij zijn er voor leerlingen, ouders 
en medewerkers. Zij zijn dinsdag 12 oktober de groepen langs geweest. 
 
Sommige kinderen lopen rond met een probleem en weten niet goed bij wie ze terecht kunnen of 
durven niet zo goed naar de leerkracht of ouders, denk aan een kwestie als pesten. Zij kunnen bij 
Sandra of Marieke terecht. Zij proberen te helpen met het vinden van een oplossing. 
 
De interne contactpersonen zijn er voor de leerlingen, maar ook voor ouders. In eerste instantie 
worden zaken met de leerkracht van uw kind en/of direct betrokkenen besproken. 
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd 
wordt, dan kunt u dit bespreken met de directie of de interne contactpersoon. U kunt bij de interne 
contactpersonen terecht voor school gerelateerde kwesties, maar denk ook aan situaties met 
grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. 
We proberen je te helpen met het vinden van een oplossing.  
 
Alle ouders of kinderen kunnen bij ons terecht als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met de 
groepsleerkracht en/of directie over durft te praten of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk 
behandeld en er worden geen stappen gezet zonder toestemming of daar moet een dringende reden 
voor aanwezig zijn, maar ook in dat geval wordt de betrokkene altijd op eerst op de hoogte gebracht. 

mailto:sandra.verkerk@degroeiling.nl
mailto:marieke.van.mourik@degroeiling.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! 
 

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! 

 
 



Beste ouders/verzorgers, 

Vanuit het Sociaal Team Gouda is Mathilde Palma als sociaal werker verbonden aan 

onze school. Zij is voor ouders en verzorgers van kinderen van de school beschikbaar 

voor consultatie en advies. 

Mijn naam is Mathilde Palma en ik ben werkzaam als sociaal werker bij het Sociaal Team 

Gouda.  

Het Sociaal Team kan meedenken over vragen rondom opvoeden en opgroeien. 

Bijvoorbeeld over opvoedvragen of als u vragen heeft met betrekking tot de 

ontwikkeling van uw kind. Daarnaast denkt het sociaal team ook mee als er vragen 

spelen in de thuissituatie, bijvoorbeeld huisvesting, financiën/inkomen, 

relatieproblemen, opleiding, werk, stress of gezondheid.  

Neem gerust contact met mij op bij vragen, ook als u twijfelt of uw vraag bij het Sociaal 

Team past. 

U kunt direct contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens of via de 

leerkracht van uw kind of de intern begeleiders.  

     Met vriendelijke groet,  

Mathilde Palma, Sociaal werker, Sociaal Team Gouda 

Mobiel en mailadres 06-4058 4538  
m.palma@sociaalteamgouda.nl 

Tel. algemeen 088-9004321 (lokaal tarief) 

Website www.sociaalteamgouda.nl 

Bezoek onze facebook.com/sociaalteamgouda 

Volg ons op twitter.com/socteamgouda 
 

 

 

 

http://www.sociaalteamgouda.nl/
https://www.facebook.com/sociaalteamgouda
https://twitter.com/socteamgouda


 

 

 

Sportcampus Gouda, “ieder kind een sport!” 
 

 

 

 

Na de herfstvakantie start er weer een nieuwe ronde van de Sportcampus 
Gouda. 
De Sportcampus Gouda is een activiteit waarin elke week een andere 
Goudse vereniging zijn/haar sport aanbied. De kinderen komen in een 
periode van ongeveer 8 weken dus in aanraking met 8 verschillende 

sporten! 
Omdat de Sportcampus Gouda zo succes is geworden is er ook een Sportcampus Gouda MINI opgestart voor 
kinderen uit groep 2 en 3. Deze start ook na de herfstvakantie en vind plaats in de Zebra (deze wisselt van locatie per 
periode). 
 
Sportcampus Gouda is een activiteit waarbij kinderen van groep 3 t/m 8 kennismaken met diverse sporten. In een 
cyclus van 7 tot 10 weken ontdekken zij elke week een andere sport die in Gouda aangeboden wordt. Wekelijks 
maken zij kennis met een andere sportvereniging uit Gouda, die de kinderen die middag onderdompelt in haar sport. 
 
Inschrijven 
De kinderen kunnen zich inschrijven bij de Brede School www.bsgouda.nl of via de link hieronder. Deelname is voor 
een periode van vakantie tot vakantie (7 tot 10 weken). Na deze periode mogen zij zich nog een keer opgeven, maar 
bij een overinschrijving geldt wel dat nieuwe kinderen voorrang hebben op kinderen die al eerder hebben 
meegedaan. De kosten zijn € 0,50 per les, dit bedrag dient voldaan te worden bij inschrijving. 
 
Inschrijven voor de Sportcampus Gouda groep 4 en 5 kan via: 
https://www.bsgouda.nl/activiteit/?tx_atactivity_activity=12028&cHash=e50764174cbfa15b0c1ff4fe7a3bc6cb 
Inschrijven voor de Sportcampus Gouda groep 6 t/m 8 kan via: 
https://www.bsgouda.nl/activiteit/?tx_atactivity_activity=12029&cHash=f2684834409cefca7ae8334f69179ff7 
En inschrijven voor de Sportcampus Gouda MINI groep 2 en 3 kan via: 
https://www.bsgouda.nl/activiteit/?tx_atactivity_activity=12032&cHash=dd67015b8c650d03b5cb27ef9d735e2c 
 

 
 

 

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