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Geachte ouders,
Op 6 november is een landelijke staking aangekondigd voor het onderwijs.
Helaas is dit niet de eerste en enigste staking die we hebben gehad.
Iedere keer is het voor de school spannend om te zien of we wel of niet open blijven
die dag.
Staken is een individueel recht voor leerkrachten en is wettelijk niet te verbieden.
Ook deze keer weten we dat op die dag veel collega’s gebruik maken van het recht om
te staken.
Daardoor zijn veel groepen onbezet. We kunnen voor die dag geen vervanging regelen.
Alle kinderen bij de resterende collega’s zetten is een extra taakverzwaring.
De staking is juist ook tegen de hoge werkdruk, dus ook dat zou een verkeerd signaal
zijn.
Er zit niets anders op dan de school op woensdag 6 november te sluiten.
We beseffen dat dit voor ongemak gaat zorgen bij ouders. Staken brengt altijd ongemak
met zich mee.
We hopen toch op een stukje begrip omdat het uiteindelijk ook gaat om de kwaliteit
van het onderwijs voor uw kind.
Met de kinderopvang zijn we in overleg om daar een mogelijkheid te bieden voor
opvang.

Met vriendelijke groet,
Wilfred Simons
Directeur De Goudakker

GDO
We hebben er al weken naartoe geleefd. Maar vorige week donderdag was het zo ver: de oude
koeienverbranding. Al onze oude ruzies hebben we verbrand. Daar kunnen we niet meer op terug
komen. Alle ruzies van deze week zijn opgelost. Want we werken sinds maandag met het GDO
(groepsdynamisch onderwijs). De kinderen weten alles over een driehoeksgesprek, een time-out plekje,
het opschrijfboekje, bemoeiallen, meelopers en ruziekettingen. En ze weten dat als ze drie keer in het
opschrijfboekje komen, ze een gesprekje hebben met de conflictbegeleiders. Niet voor straf maar om te
leren. Onze conflictbegeleiders zijn juf Eva en meester Wilfred. De papa’s en de mama’s hebben vast al
veel gehoord, maar om precies te weten wat het is? Gelukkig op 14 november is er een ouderavond om
19.30 uur op school.
De studiedag van afgelopen vrijdag ging over GDO. Want ook juffen en meesters moeten nog leren. Dat
hebben we vrijdag gedaan. Wij weten nu hoe een sociokring werkt en wat een verbeterpunt is. In iedere
klas hangt nu het verbeterbord daar schrijven we op waar we deze week aan gaan werken. Is het gelukt
dan mag dit verbeterpunt in de gouden doos. Op woensdag praten we met elkaar over een nieuw
verbeterpunt. Ook hierover we u graag vertellen op de ouderavond. Zet het dus in uw agenda 14
november!

Het team van de Goudakker wenst iedereen een fijne
herfstvakantie!

AGENDA
21 t/m 25 oktober
27 oktober
1 november
5 november
14 november
20 november
26 en 28 november

Herfstvakantie
Wintertijd
Halloween feest
OR vergadering
Ouderavond GDO
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken

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

22 oktober – Marcel gr. 1/2
22 oktober – Salma gr. 5/8
24 oktober – Salar gr. 4
25 oktober – Abygail gr. 1/2
28 oktober – Kaceem gr. 1/2
1 november – Peter gr. 1/2
2 november – Cheyenne gr. 5/8

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is gesplitst in een verplicht deel en een vrijwillig deel. Voor de grotere activiteiten als het
schoolkamp, de schoolreis en het kleuterfeest vragen we een verplichte bijdrage. Voor de overige activiteiten zoals de
schoolfotograaf, Halloween, Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, koningspelen, disco, excursies e.d. vragen wij een
vrijwillige bijdrage.
Groep
1 t/m 7
8

Ouderbijdrage
22,50
22,50

Kleuterfeest/schoolreis/kamp
25,00
85,00

Totaal
47,50
107,50

U kun de bedragen overmaken naar rekeningnummer NL47 INGB 0002 0785 63 t.a.v. De Goudakker te Gouda.
Vermeld hierbij de naam van uw kind en groep in de omschrijving bij uw betaling.
Wij vragen u de beide contributies uiterlijk 1 november 2019 te voldoen.

De Leerlingenraad van De Goudakker
Na een periode van afwezigheid, hebben we de leerlingenraad van De Goudakker weer in het leven geroepen.
In de groepen 5-6-7- en 8 zijn verkiezingen gehouden, nadat enkele leerlingen hadden aangegeven in de leerlingenraad
te willen.
Uiteindelijk is de samenstelling van de raad als volgt:
Groep 5: Maissa en Kyan
Groep 6: Caithlin en Noa
Groep 7: Faissal en Zakaria
Groep 8: Delilah, Elron en Rafael

Vandaag hebben we de eerst bijeenkomst gehad. Natuurlijk eerst met elkaar besproken wat de leerlingenraad is en
gaat doen. Vervolgens ook afgesproken wie nu voorzitter en secretaris zijn (onder begeleiding van meester Wilfred)
Faissal is de voorzitter en Rafael de secretaris.
We hebben ook afgesproken hoe we ons gaan voorstellen in de groepen en hoe we vanuit de kinderen punten willen
krijgen om te bespreken.
Enkele agendapunten hebben we zelf al bedacht. We gaan het zeker hebben over het achterplein (moet leuker,
aantrekkelijker en veiliger). Ook de veiligheid in de school gaan we onderzoeken. Het voorplein is ook leuk, maar dat
kan leuker en groener.
Er komen vast nog meer punten op de agenda te staan. We hebben er allemaal zin in.
We vergaderen dit schooljaar nog 5 keer. Dat doen we steeds op vrijdagochtend om half negen.

De Goudakker
T: 0182 515 657

Website: www.degoudakker.nl
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