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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!

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober openen wij de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'Reis mee!' en gaat over voertuigen. Om
die reden mogen alle kinderen die ochtend op de fiets, step, loopfiets, éénwieler of ander voertuig (waar ze zelf op het plein
mee kunnen rijden) op school komen. Op het plein is een parcours uitgezet die gereden mag worden. De kleuters op het
voorplein, groep 3, 4 en 5 op het achterplein en groep 6, 7 en 8 op het veld.
We sluiten de Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. De voorrondes vinden plaats in de klas. Uw kind kan zich
opgeven bij de juf of meester. Uiteindelijk gaat er uit iedere groep (4 t/m 8) één kind door naar de grote finale op 9 oktober.

Juf Kim stelt zich voor

Hoi allemaal!
Misschien dat ik sommigen al eens ben tegengekomen in de school, maar ik ben juf Kim. Ik ben begin dit
schooljaar vol enthousiasme gestart als leerkracht bij de Goudakker. Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en
woensdag. Op deze dagen ben ik dan ook in groep 5-8 te vinden.
Naast mijn werk ben ik ook bezig om mijn gymbevoegdheid te halen. Zo kan ik ook met de kinderen lekker sportief
bezig zijn. Ik vind het belangrijk om samen met de kinderen een leuke en leerzame tijd te beleven. Laten we dit
met z’n allen doen!
Groetjes, Juf Kim

AGENDA
30 september
2 oktober
2 oktober
4 oktober
7 oktober
11 oktober
11 oktober
21 t/m 25 oktober
27 oktober

Informatiemiddag 14.30 – 16.30 uur
Einde kinderpostzegelactie
Start Kinderboekenweek
Dierendag
MR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Wintertijd

Wachten op het achterplein

Studiedag 11 oktober

Op woensdag zijn de peuters eerder uit dan
de kleuters. Wij willen de ouders die
peuters ophalen verzoeken op het voorplein
de tijd te overbruggen i.p.v. op het
achterplein.

Op vrijdag 11 oktober is de 1e
studiedag van dit schooljaar.
De leerlingen zijn deze dag vrij!

De kleuters spelen nog op het achterplein,
het is dan lastiger overzicht te houden en
minder veilig als het hek steeds open en
dicht gaat.

Een jaar geleden zijn we gestart met het Kinderfonds. We
hebben al veel aanvragen behandeld en kunnen
toekennen. Samen met Stichting Leergeld en de Gemeente
Gouda hebben we recent een nieuwe ontwikkeling kunnen
doormaken. Kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen in Gouda kunnen een fiets of een
verjaardagsbox aanvragen bij het Brede School
Kinderfonds. De aanvraag kan ingediend worden door
ouders, vrienden of bekende van het kind via deze link.

30 september – Maja gr. 3
1 oktober – Hanibal gr. 1/2
1 oktober – Lola gr. 1/2

Nieuwsgierig? In de bijlage kunt u
meer lezen over de invoering van
het groepsdynamisch onderwijs.
Wij hopen u te zien bij de oude
koeienverbranding.

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

Schoolbrengweek
Vorige week hebben wij meegedaan aan de schoolbrengweek.
In de groepen is bijgehouden hoe de kinderen die week naar school zijn gekomen.
De meeste kinderen, 51 %, kwamen met de fiets! Dat is een mooie prestatie.
We kunnen onze percentages vergelijken met de rest van de scholen die hier aan mee hebben gedaan.
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We hopen dat veel kinderen blijven fietsen, want hoe eerder een kind begint met fietsen, hoe groter de
kans is dat hij of zij dat blijft doen tot op latere leeftijd.
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