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SPLITSING GROEP 5/8
We zijn dit jaar begonnen met een bijzondere combinatiegroep, namelijk 5/8.
Voor en na de vakantie zijn we regelmatig in gesprek geweest met de ouders van groep 5. De insteek
van de gesprekken was er vooral op gericht om alles goed te volgen en snel bij te kunnen sturen als
er signalen waren van onvrede of onveiligheid. In de gesprekken kwam structureel naar voren dat de
kloof in leeftijd en gedrag tussen groep 5 en groep 8 (te) groot was en dat mede daardoor een gevoel
van onveiligheid ontstond.
Na het laatste gesprek (9 oktober) werd duidelijk dat de gevoelens van onveiligheid niet afnamen.
Intern en in overleg met het bestuur hebben we vervolgens het besluit genomen dat we de
combinatiegroep 5/8 zo snel mogelijk wilden gaan splitsen in twee kleine losse groepen (groep 5 en
groep 8).
We zijn snel op zoek gegaan naar een nieuw personeelslid en hebben dat gelukkig gevonden.
Juf Jacqueline Geerts gaat ons versterken.
Met ingang van 11 november bestaat de combinatiegroep 5/8 niet meer en gaan ze verder als
zelfstandige groep 5 en groep 8.
Groep 5 zal bezet worden door juf Kim (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Vera (donderdag en
vrijdag).
Groep 8 zal bezet worden door juf Jacqueline (maandag en dinsdag) en juf Carolien en (woensdag,
donderdag en vrijdag) .
Heeft u vragen, loop gerust binnen.

STAKING
Op woensdag 6 november is er een landelijke staking voor het
onderwijs. De school is deze dag gesloten. Er is die dag geen
opvang mogelijk op school voor uw kind(eren).

GDO
We werken sinds maandag 14 oktober 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 juffen en meesters 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 willen we u graag meer vertellen op de ouderavond.
Zet het dus in uw agenda 14 november! U heeft een uitnodiging via ouderportaal ontvangen.
Wilt u a.u.b. reageren?

AGENDA
5 november
6 november
14 november
20 november
26 en 28 november

OR vergadering
Stakingsdag , school gesloten
Ouderavond GDO
Studiedag, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken

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

8 november – Luuk gr. 1/2
9 november – Sofie gr. 1/2
9 november – Rafael gr. 8
10 november – Jalyssa gr. 1/2

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.

Parochiebrede Gezinsdag 3 november
Zondag 3 november is er weer een parochiebrede gezinsochtend in de H.-Josephkerk. Kom je
ook naar deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend programma en
eucharistie? De ochtend begint om 9.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën
aan de slag gaan met een verfrissende catechese. Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af
met een eucharistieviering in de H.-Josephkerk. Gedurende de gehele ochtend is er crèche
voor de allerkleinsten. Kom je ook, of wil je jouw omgeving hierover vertellen? Opgeven mag,
maar hoeft niet. Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk – gezinsdag@sintjandd.nl /
06 – 23 27 35 13.
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