
 
17 januari – Laura gr. 4/5 
20 januari – Finn gr. 1/2 
 

  

 

 

  

 

                      
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Agenda  

17 januari  OR vergadering 

22 en 24 februari   Rapportgesprekken  

25 februari  Juffen en meester dag 

26 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie  

 

Nieuwsbrief   nr. 17                                                                  14 januari 2022 

 

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

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

Terugblik studiedag  
Afgelopen maandag hadden wij een studiedag. Dit was een fijne nuttige online dag.  
We hebben gesproken over de aanschaf van nieuwe zaakvakmethodes (aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur). 

We hebben onze visie en missie vastgesteld in een identiteitsstuk. Hier zijn we enorm trots op en we 
zullen deze snel met jullie delen. In de middag hebben we geleerd hoe we kinderen en elkaar feedback 
kunnen geven.  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Hoera er is een baby 
geboren! 

Op 30 december is juf Linda 
bevallen van haar derde zoon.  
Hij heet Mart en het gaat goed 
met ze. 

We wensen ze veel geluk en 
gezondheid! 

 

 

Bieb 

Sinds deze week is de bibliotheek 
bij ons op school weer open.  

Je kan op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur 
terecht. Op woensdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur mogen 
ouders met hun kind tussen 0 en 4 
jaar komen. Er wordt dan ook 
voorgelezen.  

 

Feest voor juf Monique 

HOERA juf Monique is 40 jaar juf! 

Een juf uit duizenden. En wat hebben wij een geluk dat ze al 
17 jaar bij ons op school werkt.  

Ze heeft in deze 40 jaar alle groepen wel een keer 
lesgegeven. En wat zo ontzettend knap is, is dat zij altijd 
weer kan schakelen naar het juiste niveau. Alle groepen 
hebben wel wat charmants. Wij zijn ontzettend blij met een 
collega zoals zij. We zetten haar vandaag in het zonnetje.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 gouden regels  

Na elke vakantie besteden we weer aandacht aan de 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 
omgangsgregels:  

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.  

 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ruzies leren oplossen en leerkrachten dit op 
een rechtvaardige manier doen.  
De omgangsregels passen wij toe wanneer wij ruzie hebben met elkaar.   
Na een vakantie is het fijn stil te staan bij deze regels, ze zijn daarom in alle groepen 
besproken.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start van de dag 

Na de vakantie is het altijd weer even wennen aan de wekker en het op tijd naar school te 
vertrekken.  

De eerste bel gaat om 8.20 uur. We hebben 10 minuten inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel 
en gaan de leerkrachten beginnen. Wilt u eraan denken uw kinderen op tijd op school te 
brengen? Dan kunnen de groepen met z'n allen zonder storing en ruis beginnen.  

Wanneer u mededelingen heeft kunt u dit via ouderportaal voor 8 uur 's ochtends doorgeven.  

 

Save de date 
Op woensdagmiddag 26 januari na schooltijd willen wij op het 
schoolplein een aftrap doen voor 'De Goudakker en gezondheid'.  
Wat we precies gaan doen laten we nog even in het midden, maar 
we gaan gebruik maken van de keuken bij onze overburen en 
ontvangen speciale gasten. 
We nodigen jullie van harte uit en hopen dat er veel ouders 
komen.  
Afhankelijk van de coronamaatregelen kunnen we dit wel of niet 
door laten gaan, nog even afwachten dus.  
 



 

 

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

Jouw veiligheid tijdens onze werkzaamheden! Maar hoe?  
 
Zoals je misschien al gezien hebt, zijn wij, aannemer Jos Scholman aan het werk in de wijk bij de school. Wij zorgen ervoor 
dat er in veel straten een nieuw riool wordt aangelegd onder de grond. Het riool dat nu nog onder de grond zit, is heel oud 
en dus aan vervanging toe.  
 
Doordat wij het riool vervangen, is het nodig om de straat op te breken. Hierdoor verandert de wegsituatie wel eens en kan 
daardoor gevaarlijker worden. Wij willen jullie graag vertellen wat je wel en niet moet doen rondom onze werkzaamheden.  
 
Blijf uit de dode hoek bij de vrachtwagen 
Ten eerste gebruiken tijdens het werk grote voertuigen, zoals vrachtwagens. Het is altijd belangrijk dat je goed uitkijkt als je 
in de buurt bent van een vrachtwagen. Onze les hierin is altijd: als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook. Probeer altijd 
oogcontact met hem te maken (via het raam of via zijn spiegels die aan de wagen zitten). Een vrachtwagen heeft een dode 
hoek, dit is een plek vlak naast de vrachtwagen waardoor hij jou niet meer kan zien. Probeer altijd uit de buurt van de dode 
hoek te blijven.  
  
Kijken en dan pas oversteken 
Het komt straks voor dat wij in de buurt van jullie school aan het werk zijn. De straat waar jullie school aan ligt, de 
Reigerstraat, is een drukke straat met auto’s. Als jij de straat wil oversteken, doe dit dan altijd via het zebrapad! Wanneer je 
oversteekt, kijk altijd eerst naar rechts, dan naar links en nog een keer naar rechts. Als er niks aan komt rijden of de auto’s 
staan stil, dan kan jij veilig oversteken.  
 
Betreed niet ons werkvak 
Op de plaatsen waar wij aan het werk zijn, zetten wij hekken omheen. Deze hekken staan er niet voor niets. Hiermee geven 
wij aan dat je dit gebied niet mag betreden. Wij graven diepe kuilen in de straat om het riool te vervangen. We willen 
voorkomen dat jij in dit gat valt en jezelf bezeert. Dus, zodra je hekken rondom ons werkvak ziet staan, blijf aan de 
buitenkant van deze hekken!  
 
Zorg dat je in het donker gezien wordt 
Het is winter. Als jij naar school gaat of naar huis gaat vanuit school, kan het zijn dat het buiten donker is. Om het voor jezelf 
veilig te maken, is het belangrijk dat jij gezien wordt op straat. Wanneer je op de fiets zit in het donker, zet dan altijd je 
voor- en achterlicht aan! Wanneer je lopend naar of van school bent, zorg er dan altijd voor dat je opvallende 
(reflecterende) kleren aan hebt. Zo kunnen wij jou altijd zien in het donker! 

      
 

 


