Nieuwsbrief nr. 2

13 september 2019

Uitnodiging informatiemiddag
Wie weet er nu beter hoe het er op school aan toegaat dan uw eigen kind? Precies, uw kind.
We hebben er daarom voor gekozen om dit schooljaar een informatiemiddag te houden.
U bent welkom op maandag 30 september tussen 14.30 en 16.30 uur.
Uw kind zal u aan de hand van wat activiteiten rondleiden in de groep en vertellen over wat hij/zij dit
schooljaar gaat leren. We hopen jullie allemaal te zien!

Schoolbrengweek 16 t/m 20 september
Veilige schoolomgeving
Veel auto’s in de schoolomgeving tijdens de haal- en brengmomenten zorgen voor een onveilig
gevoel bij kinderen die lopend of op de fiets naar school komen. Soms leidt het zelfs echt tot
gevaarlijke situaties. Als we allemaal lopend of op de fiets naar school gaan, wordt de
schoolomgeving een stuk veiliger. Bent u degene die het goede voorbeeld geeft en de eerste
stap neemt? Op en na 16 september – de start van de Schoolbrengweek – zullen hopelijk een
hoop ouders uw voorbeeld volgen!

VERKEERSLES

AGENDA
Dinsdag 179september
hebben de groepen
1 en 2 een praktische verkeersles.
september
OR vergadering
De groepen 1 en 2 gaan oefenen met lopen en oversteken, ze hebben geen fiets nodig.
10 en 12 september Speeddate
LET OP! Vrijdag 20 september hebben de groepen 3 en 4 praktische verkeersles. (DIT IS GEWIJZIGD)
september
De groepen11
3 en
4 gaan oefenen met Schoolfotograaf
de fiets, de kinderen moeten deze dag met de fiets naar school komen.
17 en 19 september Verkeersles
Donderdag24
19 september
september hebben de groepen
5, 6, 7 en 8 een praktische verkeersles.
Start kinderpostzegelactie
De groepen 5 en 6 gaan oefenen met de fiets, de kinderen moeten deze dag met de fiets naar school komen.
2 oktober
Einde kinderpostzegelactie
De groepen 7 en 8 gaan de thuis-schoolroute digitaal bekijken, ze hebben geen fiets nodig.
2 oktober
Start Kinderboekenweek
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?

AGENDA
13 t/m 25 september
17, 19 en 20 september
24 september
30 september
2 oktober
2 oktober
4 oktober
7 oktober
11 oktober
11 oktober
21 t/m 25 oktober
27 oktober

Jantje Beton actie
Verkeersles
Start kinderpostzegelactie
Informatiemiddag 14.30 – 16.30 uur
Einde kinderpostzegelactie
Start Kinderboekenweek
Dierendag
MR vergadering
Studiedag
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Wintertijd

Jantje Beton
Vandaag krijgen de kinderen van groep 4 tot en met 8 Jantje Beton loten mee.
Wij doen aan deze loterij mee, omdat wij met hulp van Jantje Beton het voorplein hebben
kunnen realiseren. De helft van de opbrengsten van deze loterij mogen we houden.
Dit jaar willen we die gebruiken voor het achterplein.
Uw kind heeft ook een ouderbrief mee, deze is ook toegevoegd als bijlage van de
nieuwsbrief.
Let op: mag of wil uw kind geen loten verkopen, alle boekjes dienen ingeleverd te worden.

17 september – Djanisha gr. 1/2
18 september – Jayvano gr. 1/2
20 september – Levani gr. 5/8
20 september - Enrique gr. 1/2
20 september – Ryan gr. 5/8

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

VOORSTELLEN STAGIAIRE
Mijn naam is Chaima El Mariami, ik kom van het MBO
Rijnland. Ik doe de opleiding Helpende, zorg en welzijn.
Ik kom hier stage lopen voor 30 weken in de groep van juf
Sandra en juf Edith. Ik ben er op donderdag en vrijdag. Ik heb
het erg naar mijn zin en vind het een leuke groep.

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. Indien u VSO wenst vanaf 07.00 uur dan kunt u
dit aangeven in de enquête.
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)

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

