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Het team van de Goudakker wenst jullie een hele fijne zomervakantie!

Aankondiging speeddategesprekken
Zoals elk schooljaar houden wij aan de start van het jaar speeddate gesprekken.
Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar en vooruit te blikken op het jaar
dat voor ons ligt.
De gesprekken vinden plaats op 30 augustus of 1 september.

Wij wensen alle kinderen die in de vakantie
jarig zijn een hele fijne verjaardag!

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: Brede School Gouda
(list-manage.com)

Agenda
9 juli t/m 21 augustus
22 augustus

Zomervakantie
Weer naar school

Informatiemarkt en open dag
En nog een voor in de agenda.
De informatiemarkt vindt plaats op woensdag 14 september. Op deze markt krijgen jullie
informatie over de verschillende groepen, wat leren ze daar nu eigenlijk. Het is de
bedoeling dat jouw kind je rondleidt.
Op deze middag houden we ook ons open dag. Dus heb je nog leuke buurkinderen,
neefjes/nichtjes. Neem ze mee. Wij zullen zorgen dat er wat leuks te doen is en dat ze op
deze middag ook kennis kunnen komen maken met De Goudakker.

Lieve ouders,
Afgelopen maandag werd er een super leuke theatermiddag voor mij opgevoerd door alle
kinderen van de school.
Ik heb genoten van alle verschillende optredens.
Na schooltijd ben ik ontzettend verwend met veel prachtige en leuke cadeautjes, veel te gek!
Ik heb jullie niet allemaal persoonlijk kunnen bedanken. Dat doe ik daarom nog graag op deze
plek.
Bedankt voor alle leuke jaren, voor de fijne gesprekken, de gezellige praatjes, jullie hulp, steun en
vertrouwen.
Ik wens jullie het allerbeste en af en toe kom ik nog eens langs, want ik ga jullie, jullie kinderen en
het team verschrikkelijk missen!
Voor nu een ontspannen zomervakantie gewenst en tot ziens!
Eva van Essen, directeur

Vakantie en studiedagen schooljaar 2022 - 2023
De vakanties voor het nieuwe schooljaar:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Begindatum
22 oktober 2022
24 december 2022
25 februari 2023
7 april 2023
10 april 2023
22 april 2023
18 mei 2023
29 mei 2023
8 juli 2023

Einddatum
30 oktober 2022
8 januari 2023
5 maart 2023

7 mei 2023
19 mei 2023
20 augustus 2023

Er zijn 5 studiedagen:
maandag 19 september 2022
vrijdag 21 oktober 2022 (de dag voor de herfstvakantie)
woensdag 18 januari 2023
donderdag 16 maart 2023
dinsdag 20 juni 2023

Gymrooster
Volgend jaar hebben de groepen 3 tot en met 8 gym in de gymzaal
aan de G. Leeustraat, net als nu.
De gymlessen zijn op dinsdag. Dit is het rooster:
Dinsdag
8.30 – 9.45
9.45 – 11.00
11.00 – 12.15
Pauze
13.00 – 14.15

Groep 3
Groep 4/5
Groep 5/6
Groep 7/8

Verzoek aan de ouders van groep 3 om hun kind in het begin even te
helpen met omkleden.

Materiaallijst schooljaar 2022-2023
Materiaal

1-2

3

Potlood rood & grijs

School

Gum

School

Leerling

Schaar

School

Leerling

Plakstift

School

Leerling

Puntenslijper

School

Leerling

Liniaal

School

Leerling

4

5

Plastic map om huiswerk mee te nemen
Kleurpotloden

Leerling
School

Leerling

Vulpen

School

8

gr. 7/8 2 x

Leerling

Rekenmachine

School

Agenda
Oortjes voor I-pad/
Chromebook

7

Leerling

Stiften
Etui

6

Leerling
Leerling

Geodriehoek

Leerling

Werkzaamheden Oranjeplein
De duiker aan het Oranjeplein wordt door de gemeente vervangen. De werkzaamheden
hiervoor vinden plaats in de periode van 11 juli t/m 19 augustus 2022. Voorafgaand aan
deze periode worden er voorbereidende werkzaamheden verricht.
Een deel van het Oranjeplein wordt in deze periode afgezet.
Bij overlast kunt u contact opnemen met J. Goudswaard 0182-588141
Voor meer informatie www.gouda.nl/oranjeplein

De Goudakker
T: 0182 515 657

Website: www.degoudakker.nl
administratie.degoudakker@degroeiling.nl

