Nieuwsbrief nr. 1

6 september 2019

Beste ouders/verzorgers,
Als we na zes weken vakantie weer op het schoolplein staan zijn we altijd blij als we alle
kinderen en hun ouders/verzorgers weer veilig en gezond terug zien op school.

Dit schooljaar een positieve opening! Wij kregen door wethouder Hilde Niezen het
verkeersveiligheidslabel ‘School op Seef’ uitgereikt.
Met dit label laten wij duidelijk zien dat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen vaardig,
verantwoordelijk en veilig aan het verkeer kunnen en mogen deelnemen.
Aan welke voorwaarden voldoen wij nu we dit label hebben:
1. We hebben een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;
2. Er vindt op De Goudakker theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
3. Er wordt door ons met de ouders gecommuniceerd over
verkeersveiligheid en verkeersopvoeding;
4. Wij hebben de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruiken dit in het
onderwijs en we hebben contact met de gemeente over de veilige inrichting van de
schoolomgeving en schoolthuisroutes;
5. De school organiseert extra verkeersactiviteiten.
Om dit mogelijk te maken hebben we jullie hulp ook dit jaar weer hard nodig.

Dat begint al in de week van 16 september. Deze week is het schoolbrengweek. Een week
waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school
te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:

Start van de dag
Om 8.20 uur gaat de eerste bel en zijn de kinderen welkom in de groep.
De kinderen gaan bij binnenkomst een startactiviteit maken. Wanneer de tweede bel gaat, om 8.30 uur, gaat de
juf beginnen met de les. De kinderen moeten dan in de klas zijn.
In de groepen 1/2 bent u als ouder van harte welkom om mee te kijken naar hoe uw kind aan de slag gaat met
de startactiviteit.
In groep 3 mag u tot de herfstvakantie mee de groep in.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen zelfstandig de klas in. U mag nog mee naar boven lopen en uw kind daar een
fijne dag wensen.
De leerkracht is alleen beschikbaar voor mededelingen die niet kunnen wachten. Als u iets met de leerkracht
wilt bespreken kunt u een afspraak maken.

AGENDA
9 september
10 en 12 september
11 september
17 en 19 september
24 september
2 oktober
2 oktober

OR vergadering
Speeddate
Schoolfotograaf
Verkeersles
Start kinderpostzegelactie
Einde kinderpostzegelactie
Start Kinderboekenweek

VERKEERSLES
Dinsdag 17 september hebben de groepen 1, 2, 3 en 4 een praktische verkeersles.
De groepen 1 en 2 gaan oefenen met lopen en oversteken, ze hebben geen fiets nodig.
De groepen 3 en 4 gaan oefenen met de fiets, de kinderen moeten deze dag met de fiets naar school komen.

Donderdag 19 september hebben de groepen 5, 6, 7 en 8 een praktische verkeersles.
De groepen 5 en 6 gaan oefenen met de fiets, de kinderen moeten deze dag met de fiets naar school komen.
De groepen 7 en 8 gaan de thuis-schoolroute digitaal bekijken, ze hebben geen fiets nodig.
We hebben veel hulp van ouders nodig om de verkeerslessen uit te kunnen voeren. Wilt u aan de leerkracht
doorgeven of u kunt komen helpen?

OPENING peutergroep De Goudrakkers
Donderdag 5 september was een leuk
feest bij peutergroep De Goudrakkers van
KMN Kind & Co. Kind & Co zat al met BSO Goudakker in basisschool De Goudakker en sinds 2 september jl. ook
met peutergroep Goudrakkers. Dat wilden we vieren met een feestelijke opening.
De zaal was gezellig versierd en de peuters werden geschminkt. Als hoogtepunt kwam goochelaar Joost met zijn
voorstelling.
Niet alleen de peuters maar ook alle volwassenen hebben genoten!!
Joost maakte voor iedere peuter ook nog
een ballonfiguur en als extra cadeau en zonnebril.
Het feest werd afgesloten met een feestelijk en gezond fruit- en groentebuffet.

Veel peuters hebben hun weg al gevonden naar de peutergroep, maar er zijn nog een paar plekjes vrij. Mocht u
geïnteresseerd zijn, kijk dan vooral op onze website www.kmnkindenco.nl of loop gezellig binnen. Onze
medewerkers ontvangen u graag!

Beste ouders, opa’s, oma’s, pleegouders en of verzorgers,
Helaas nemen wij dit schooljaar afscheid van onze secretaris. Nu zijn wij dringend
opzoek naar een nieuwe secretaris voor de ouderverening.
Hieronder staat wat de taken zijn van de penningmeester.
Taakomschrijving Secretaris Ouderraad
- Is samen met de voorzitter en penningmeester 1e aanspreekpunt voor de school
namens de Ouderraad.
- Draagt zorg voor het opstellen van de agenda van de vergaderingen, in overleg met
voorzitter en penningmeester.
- Draagt zorgt voor het uitsturen van de agenda en bijbehorende stukken voor de
vergadering.
- Maakt notulen van de vergaderingen.
- Draagt zorg voor de actielijst van de notulen.
- Zorgt voor inkomende correspondentie (= toegang or mailbox), ingekomen post via
school.
- Concipieert samen met bestuur tekst indien nieuwe leden gezocht worden.
- Stelt de jaarplanning op van de vergaderingen.
- Draagt zorg voor een actuele adreslijst van de ouderraad.
- Zorgt samen met voorzitter en penningmeester voor 2 personen ter controle van de
kascommissie.
- Zorgt voor het in- en uitschrijven van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.

Indien u interesse heeft of iemand kent die interesse heeft, kunt u contact opnemen
met Natasja Jansen mail: heufje44@hotmail.com / telefoon 06-18047911

De familie Azahhaf heeft er een broertje bij!
Ali is geboren op 30 augustus.
Van harte gefeliciteerd!

Alice, onze schoolmaatschappelijk werker, is in de
zomervakantie bevallen van een dochter Salomé Grace.
Gefeliciteerd!
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Contact gegevens: or.degoudakker@degroeiling.nl
Vriendelijke groet,
Natasja Jansen, (voorzitter) oudervereniging Basisschool de Goudakker.

IB
Zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft kunnen
lezen is onze intern begeleider Linda bevallen van een zoon, Wout.
Zij is nu thuis aan het genieten van haar zonen. Hanneke van Essel zal
haar vervangen. Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag.

Speeddaten
Volgende week vinden de speeddate gesprekken plaats met de leerkrachten.
Het doel van dit gesprek is om kennis met elkaar te maken. Zoals u in de uitnodiging heeft
kunnen lezen worden de volgende punten besproken:
· Laatste informatie uitwisselen
· Groepsregels en afspraken meegeven
· Oproep voor groepsouders
· E-mailadressen en telefoonnummers controleren
· Check op de overdracht
· Onderwijsbehoeften bespreken
· Zo nodig vervolgafspraak maken

11 september – Roumaysa gr. 5/8
12 september – Faysal gr. 1/2

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door
naar de website www.bsgouda.nl

Kalender
U krijgt de kalender dit schooljaar niet meer uitgereikt.
De kalender is opgenomen in het Ouderportaal.
Als u in het menu kiest voor Agenda komt u bij de kalender.
Bovenaan kunt u de maand selecteren die u wilt zien.

Beste ouders,
Regelmatig krijgen wij vragen of er ook voorschoolse opvang is op basisschool De Goudakker.
Uiteraard kunnen en willen we dat mogelijk maken, als de belangstelling groot genoeg is. In dat
geval is de bedoeling om 28 oktober 2019 te starten.
Om een beeld te krijgen van de belangstelling voor VSO hebben we een korte digitale enquête
opgesteld. Wij vinden het fijn als alle ouders de vragenlijst beantwoorden, dus ook diegenen die
geen VSO gaan afnemen, of wanneer dat nog onzeker is. Het invullen kost maximaal 3 minuten en
de enquête staat open tot en met 19 september a.s.
Om de enquête te starten, klik hier
Mocht dit onverhoopt niet werken, dan kunt u deze URL in een nieuwe browser kopiëren:
https://nl.surveymonkey.com/r/InventarisatieVSOGoudakker
Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. de enquête kunt u contact opnemen met Ilse Boellaard,
clustermanager van de opvang van De Goudakker via i.boellaard@kmnkindenco.nl.
Alvast bedankt voor de medewerking, we koppelen de resultaten t.z.t. terug in de nieuwsbrief van
de school.
Met vriendelijke groet,
Directie basisschool De Goudakker en Ilse Boellaard (clustermanager Kind & Co)

BSO
Vanaf volgende week opent de BSO ook op vrijdag. Dat betekent dat deze 4 dagen
in de week open is: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mocht u interesse hebben er is nog plek. Inschrijven kan via de website van school,
onder het kopje ouders -> BSO Kind en Co of via deze link:
https://mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/opvangsoort

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

