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Onderwijsstaking 30 en 31 januari
Voor de kerstvakantie hebben we u laten weten dat er een onderwijsstaking is op 30 en 31 januari , maar dat
De Goudakker die dagen gewoon open is.
Dat wil overigens niet zeggen dat we tevreden zijn. Met name de structurele veranderingen zijn er nog niet
waardoor de kwaliteit van het onderwijs en beschikbaarheid van leerkrachten nog lang niet is gerealiseerd.
Voor dit moment vonden we het sluiten van de school voor twee dagen niet gepast.
Na de kerstvakantie hebben drie collega’s laten weten alsnog te gaan staken.
Wij vonden dat we nu niet de ouders nog konden opzadelen met het dichtgooien van de school.
We hebben er dus voor gekozen dat de school, ondanks dat we in drie groepen een probleem hebben, toch
gewoon open zal blijven.
Om dat te kunnen doen zijn we op zoek gegaan naar oplossingen.
We hebben gezocht naar leerkrachten die vrijwillig willen helpen en ondersteunen om de school open te
kunnen houden.
Dat heeft tot gevolg dat in de drie groepen dus andere leerkrachten de lessen zullen geven.
In onderstaand schema kunt u zien hoe de bezetting in de groep zal zijn tijdens de stakingsdagen van
30 en 31 januari:
Groep
Groep 1/ 2
Groep 1/ 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Donderdag 30 januari
Juf Edith
Juf Anu
Juf Sandra
Juf Corrie
Juf Vera
Juf Valeska
Meester Sjoerd
Verdelen over groep 5 en 6

Vrijdag 31 januari
Juf Edith
Juf Anu
Juf Sandra
Juf Corrie
Juf Vera
Juf Valeska
Meester Sjoerd
Juf Monique

Voor groep 8 is er op donderdag een probleem. We willen die groep verdelen. Als u daar als ouder
problemen mee heeft, kunt u er ook voor kiezen om uw kind (uit groep 8) op donderdag thuis te laten.
Wilt u dat dan uiterlijk woensdag laten weten.
Juf Corrie is een leerkracht, werkzaam op een andere school binnen onze stichting.

AGENDA
14 februari
18 en 20 februari
21 februari
22 feb t/m 1 maart
10 maart

Valentijnsdag
Rapportgesprekken
Juffen/meesters dag
Voorjaarsvakantie
Studiedag, leerlingen vrij

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

29 januari – Fatima gr. 1/2

Gezocht groene vingers
We hebben een heel mooi voorplein, het onkruid groeit er
alleen te goed. Wie wil een keertje helpen het onkruid
eruit te trekken. Of wie kent iemand die van tuinieren
houdt? Geef het even door aan juf Eva. Bedankt alvast.

Juffen/meesters dag
U ontvangt via de groepsouder
van de groep van uw
kind(eren) informatie over de
juffen/meesters dag. De
groepsouders zorgen voor een
gezamenlijk cadeau namens de
hele klas. Het is niet de
bedoeling dat u daarnaast zelf
ook nog een cadeau koopt
voor de juffen en meesters.
De OR

Voorlezen in groep 1 en 2

Wat was het super gezellig woensdagochtend in de groepen 1 en 2. Heel veel papa’s,
mama’s, oma’s kwamen voorlezen omdat het de nationale voorleesdagen zijn.
Voorlezen: hoe leuk is het. En wat leren we er veel van. Woordenschat, letters,
woorden, zelfs een beetje lezen. En het is zo fijn als je voorgelezen wordt.
In de bibliotheek (bij ons in school!) staan nog veel meer boeken. Gratis lezen voor
kinderen. Ga snel kijken en word lid van de bibliotheek.

MR vergadering
Dinsdag is de MR weer bij elkaar gekomen. Wat
bespreken wij? Het nieuws uit de groepen, de
schooltuin, uitleg over de Audit op 6 maart, het
jaarplan: hoe staan we ervoor? Het strategisch
beleidsplan, stand van zaken rond EDI en GDO.
Wie zitten er in de MR?
Francis moeder van Saar (groep 6), Mirjam moeder
van Mees en Tijn (groep 7 en 5) Ineke moeder van
Douwe (groep 7), juf Valeska, juf Sandra, juf Eva of
meester Wilfred en juf Monique.

Ouder enquête
Denkt u nog aan het invullen van de ouder
enquête??
De enquête staat nog open tot 25 januari!!
Om de vragenlijst in te kunnen vullen heeft u
onderstaande inloggegevens nodig:
Inlog:
nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php
Wachtwoord: goudakker2020
Link en wachtwoord knippen plakken

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

