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4 september 2020

We zijn weer begonnen
De eerste schoolweek zit er al weer op.
Het was fijn om op de eerste schooldag weer allemaal stralende gezichten te zien. De kinderen
waren blij dat de scholen weer begonnen. Ouders misschien blij dat er weer even rust komt thuis
en leerkrachten blij dat ze alle kinderen weer zagen. De eerste dag is altijd even wennen, maar
daarna gaat het erg snel. Aan het eind van een eerste week kunnen we zeker zeggen dat iedereen
weer zijn of haar draai heeft gevonden.
Ook een frisse start voor 4 nieuwe collega’s.
We hopen dat ook zij zich snel thuis voelen op De Goudakker en wensen ze heel veel plezier en
succes.
We hebben er zin in om er met elkaar (school, ouders en kinderen) een heel fijn schooljaar van te
gaan maken. We hopen dat het minder hectisch zal zijn dan het afgelopen jaar, maar dat moet de
toekomst ons gaan leren.

Speeddate
U heeft al een brief ontvangen over de speed date gesprekken. Het ouderportaal
staat open om in te tekenen. In verband met corona zijn er twee mogelijkheden om
het gesprek te voeren; telefonisch of via beeldbellen. Vandaag is de laatste dag
waarop u uw keuze kunt aangeven.
Tijdens de speeddate bespreken we onderstaande punten:
 Zijn er de laatste periode zaken veranderd waar wij van moeten weten,
bijvoorbeeld veranderingen in de thuissituatie, voorval in de vakantie?
 Wat heeft de vorige leerkracht over uw kind verteld?
 Wat helpt uw kind goed?
 Wat vindt uw kind lastig?
 Wat heeft uw kind nodig aan ondersteuning?
 Misschien heeft u zelf nog vragen

Rookbeleid
Waarom aandacht voor roken? Wij vinden dat wij de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen
een gezonde (leer-)omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,
ertoe leidt dat kinderen in de toekomst eerder geneigd zijn om zelf ook te gaan roken. Dat willen
we natuurlijk voorkomen. Daarnaast beschermen we de kinderen op deze manier tegen de
schadelijke gevolgen van meeroken.
Wij hebben een rookvrij schoolterrein. Dit is te zien aan het “rookvrij schoolterrein bord”. Dat
bord zal binnenkort opgehangen worden. Er mag nergens meer op het schoolterrein gerookt
worden. Dit geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week) en voor iedereen: leraren,
ouders/verzorgers en bezoekers. Het geldt ook buiten schooltijd, zoals tijdens een ouderavond.
Wanneer we met de leerlingen een andere locatie bezoeken roken we niet in het bijzijn en zicht
van de kinderen. Eveneens willen wij u verzoeken om niet rond het schoolplein te roken.
Zien roken doet roken!
Op onze school controleert de directeur en het team of de regels nageleefd worden. Bij
overtreding wordt er op onze afspraken gewezen en verzocht onze school en of schoolplein te
verlaten. Het handhaven van het beleid geldt tijdens de gebruiksuren van het schoolgebouw. Dit
geldt ook wanneer ons gebouw wordt gebruikt door externe partijen.
Als we zorgen hebben over rookgedrag in de omgeving van een kind, dan bespreken wij deze
zorgen in het zorgteam (zorgcoördinator en directeur). Indien nodig hebben we contact met
externe partners zoals de GGD.
Bent u als ouder benieuwd wat u kunt doen om te voorkomen dat uw kind gaat roken? Kijk eens
op: www.hoepakjijdataan.nl , www.uwkindenroken.nl en www.opvoeden.nl

De schoolbrengweek komt er aan!
Twee jaar geleden hebben wij het verkeersveiligheidslabel behaald. Wij vinden
verkeersveiligheid belangrijk. Op 14 september start de schoolbrengweek.
Tijdens de schoolbrengweek roepen wij jullie op om zoveel mogelijk lopend of op de
fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:
 Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
 Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
 Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
 Goed voor het milieu,
 ... en het is nog eens leuk ook!

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het schooljaar is weer begonnen!!!
Door de corona is het afgelopen school jaar helaas anders verlopen dan dat iedereen gewenst had. Jammer genoeg is de
corona nog niet voorbij.
Wij als oudervereniging zullen dit schooljaar ondanks de corona nog wel steeds leuke activiteiten voor de leerlingen
verzorgen. Deze activiteiten zullen we in samenwerking met school coronaproef laten verlopen.
U ontvangt deze week ook de brief voor de ouderbijdragen. Wanneer u een termijn betaling zou willen gaat dit anders
dan voorgaande jaren. De ouders kunnen de briefjes niet op school in de brievenbus doen (geen ouders in de school
i.v.m. corona). Wij vragen u dan ook de brief aan uw kind mee te geven, die deze dan aan de leerkracht geeft.
De leerkracht zorgt dat deze dan bij de OR komt. Indien u over email beschikt kunt u ook een mail sturen naar
or.degoudakker@degroeiling.nl met uw termijnbetalingsverzoek.
Tevens ontvangt u deze week de brief voor de schoolfotograaf. De schoolfotograaf komt woensdag 30 september.
Meer informatie vindt u in deze brief.
Indien u vragen heeft over onze activiteiten kunt u altijd contact met ons opnemen via or.degoudakker@degroeiling.nl
We wensen u, maar vooral alle leerlingen van “De Goudakker”, een heel gezellig schooljaar!
Het bestuur van de Oudervereniging

7 september – Imane gr. 5
11 september – Roumaysa gr. 6/7
12 september – Faysal gr. 3

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

Agenda
8 en 10 september
14 september
14 september
28 september
30 september
13 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober

Speeddate digitaal of telefonisch
OR vergadering
MR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Schoolfotograaf
OR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie

Beste ouder(s)/Verzorger(s)
Woensdag 30 september a.s. komt de schoolfotograaf. Dit jaar hebben we gekozen voor een witte achtergrond,
houd hier rekening mee met de kleding van uw kind(eren).
We hebben er weer ontzettend veel zin.
Net als voorgaande jaren zal de bestelling via internet gaan.
Tot slot nog een paar aandachtspuntjes.
De broertjes en zusjes die allemaal al op De Goudakker zitten, worden tijdens schooluren gefotografeerd. Graag
vragen wij u het formulier in te vullen wat u vindt in het ouder portaal en/of mee krijgt van de leerkracht.
Broertjes en zusjes die niet allemaal op De Goudakker zitten, worden dit jaar niet gefotografeerd vanwege de
coronamaatregelen.
Het formulier kan dit jaar meegeven worden aan uw kind die zorgt dat hij via de leerkracht bij de OR terecht komt.

Vanaf maandag 7 september a.s. organiseert SPORT•GOUDA de buurtsport weer!
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar Buurtsport. Bij de
Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en andere kinderen ontmoeten.
Ouders zijn ook van harte welkom bij Buurtsport, uiteraard wel op 1,5 meter.
Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches.
Buurtsport vindt in het schooljaar 2020-2021* elke week plaats op de onderstaande locaties en tijden.
Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Korte Akkeren
Gouda Oost
Gouda Oost
Achterwillens
Westergouwe
Kort Haarlem
Kort Haarlem
Gouda Noord
Bloemendaal
Goverwelle
Korte Akkeren
Plaswijck

Schoolplein Westerschool
14:30 – 16:00 uur
Schoolplein Wereldwijs
14:15 – 15:45 uur
Marathonlaan
15:00 – 16:30 uur
Schoolplein Vindingrijk
14:15 – 15:45 uur
Schoolplein De Ontdekkingsreizigers
14:00 – 15:00 uur
Pretoriaplein
13:30 – 14:30 uur
Zoutmanstraat
15:00 – 16:00 uur
Schoolplein De Bijenkorf
14:30 – 16:00 uur
Gymzaal Columbuslaan
15:00 – 16:30 uur
Kindcentrum Goejanverwelle schoolplein (noord)
14:30 – 16:00 uur
Schoolplein KAS
15:00 – 16:30 uur
Schoolplein Cirkel (Rijnlust)
14:30 – 16:00 uur

* met uitzondering van de schoolvakanties
Tot bij de Buurtsport!

12 september gratis proeflessen van het Jeugdtheaterhuis in de Garenspinnerij!
Toneelspelen of zingen, dansen en spelen in een musical, JA het kan!
Verhalen verzinnen en samen met vrienden avonturen beleven, JA het kan!
Het nieuwe seizoen van het Jeugdtheaterhuis gaat bijna beginnen en we hopen dat jij daar ook bij bent,
Vanaf begin oktober kun je meedoen met de nieuwe Musical- en Theaterlessen voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar.
Professionele docenten leren je alles over theater of musical. Kom jij ook je talenten ontdekken, of weet je die al? Dan gaan wij ze
samen met jou verder ontwikkelen en ontdek je nog veel meer. Kom naar het Jeugdtheaterhuis in de Garenspinnerij en je vindt een
plek waar je jezelf kunt zijn en een beetje gek heel fijn en normaal is.
Nieuwsgierig? Kom dan zaterdag 12 september naar de gratis proeflessen in Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34, Gouda.
14.15-14.45 uur Musical-Theaterlessen 4-6 jaar
15.00-15.45 uur Musicallessen voor 7-12 jaar
14.00-14.45 uur Toneellessen voor 7-12 jaar
I.v.m. corona graag aanmelden via www.jeugdtheaterhuis.nl/proefles, maar meedoen zonder aanmelding is ook mogelijk.
Wie al zeker wil zijn van een plek in de les naar keuze, kan zich ook al inschrijven via www.jeugdtheaterhuis.nl. Bekijk daar ook het
volledige lesaanbod.
Zien we jou ook 12 september?

KIES spel- en praatgroepen 2020– 2021
Eén op de 6 kinderen in Nederland is een kind van gescheiden ouders. Kinderen kiezen niet voor een scheiding
van hun ouders, het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn. Bij
KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen
omgaan met alles er veranderd is na de scheiding. Uit wetenschappelijk onderzoek zijn positieve effecten van
deelname aan het KIES programma gebleken. Ook bij de kinderen, die zo op het oog amper last van de
scheiding hebben. Kinderen beleven de bijeenkomsten vaak als plezierig en fijn Na KIES voelen zij zich beter in
hun vel en verbeteren bijvoorbeeld hun schoolprestaties weer.
KIES (kind-in-echtscheidingssituatie) is er voor alle kinderen in Gouda vanaf 4 jaar van wie hun ouders onlangs
of langer geleden zijn gescheiden. Tijdens acht bijeenkomsten op woensdagmiddag van een uur wordt via
speelse en creatieve werkvormen uitgewisseld. Voorafgaand is er voor ouders vrijblijvend een
informatiebijeenkomst.
Startdata voor de kinderen, die op school zitten in
Groep 4-5-6 30 september - 13.30 uur
Groep 6-7-8 11 november - 15.30 uur
Groep 1-2-3 6 januari - 13.30 uur
Groep 4-5-6 3 maart -15.30 uur
Groep 6-7-8 24 maart - 13.30 uur
Groep 1-2-3 2 juni - 13.30 uur
Kosten? Geen Vragen over KIES of aanmelden? Danieke Hoexum d.hoexum@kwadraad.nl
T 06 -21917447 Meer informatie over KIES? Zie ook de landelijke website www.kiesvoorhetkind.nl
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