Nieuwsbrief nr. 3

18 september 2020

Groepspresentaties op de Goudakker
Aanstaande maandag houden wij in de middag onze groepspresentaties.
Elke groep laat aan de school zijn yell horen.
Door het uitroepen van een yell zorg je als groep voor het hebben van een groepsgevoel.
De yell is een belangrijk onderdeel van onze wekelijkse sociokring.
In de sociokring sluiten de groepen af met hun yell.
Het is elke week weer fantastische de groepen hun yell uit te horen roepen.
Een heerlijk positief moment.

Schoolfotograaf
Woensdag 30 september komt de schoolfotograaf.
Alle kinderen worden onder schooltijd gefotografeerd, ook de broertjes en zusjes.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om broertjes/zusjes die niet op de Goudakker zitten te
fotograferen.

Kraanwaterdag 23 september
Op woensdag 23 september is het Nationale Kraanwaterdag.
Kraanwater is lekker, fris en het stroomt direct uit de kraan.
Daar hebben wij in Nederland heel veel geluk mee!
Op deze dag besteden wij aandacht aan kraanwater als duurzame en gezonde dorstlesser.
Geeft u deze dag kraanwater mee i.p.v. een pakje of beker drinken?
Drinkwaterbedrijven bieden gezamenlijk programma
Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl. Nergens ter wereld is de kwaliteit van
het drinkwater zo hoog als in Nederland. Om kinderen hiervan bewust te maken en ze te vertellen
waarom kraanwater drinken een gezonde en duurzame keuze is, organiseren de tien Nederlandse
drinkwaterbedrijven gezamenlijk de Nationale Kraanwaterdag.

Nieuws van de peuterspeelzaal
Deze week zijn de peuters verder gegaan met het thema knuffels! We hebben het over je
knuffel, maar ook over knuffelen, lief zijn voor elkaar, hard en zacht en groot en klein.
Op de foto zie je dat de peuters en de juf aan het verven zijn met scheerschuim, want dat is
lekker zacht.
Deze week maken we ook een voel muur en natuurlijk lezen we verhaaltjes over knuffels.

Verslag van de MR vergadering van 14 september 2020
De MR is weer bijeengekomen. Wat hebben we besproken: het jaarplan, de schoolgids en het mediaplan.
Deze documenten hebben we goedgekeurd.
Het schoolplan is uitgelegd door de directie. Als dit plan definitief is dan gaan het team en de MR dit ook
doorlezen om te zien of het voldoet aan alle eisen.
Hier gaan we de volgende keer verder over vergaderen op 3 november.

Agenda
23 september
28 september
30 september
13 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober

25 september – Sophie gr. 3

Kraanwaterdag
Studiedag, leerlingen vrij
Schoolfotograaf
OR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie

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

Geboren
Jalyssa uit groep 1/2 MV heeft een broertje gekregen.
Hij heet Dani Rafael.

Gefeliciteerd!

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Monique en dit schooljaar zal ik op dinsdag de gymlessen gaan organiseren! Afgelopen
schooljaar ben ik afgestudeerd aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ik wilde graag
meteen aan de slag als gym juf en daarom ben ik super blij dat ik dat bij De Goudakker kan gaan doen.
In mijn vrije tijd ben ik ook vrijwel altijd bezig met sporten. Vijf dagen in de week ben ik te vinden op het
voetbalveld bij V.V. ESTO in Bodegraven. Daar speel ik zelf in Dames 1 en ben ik trainster van ons G-team
en de Ieniemini's.
Ik kijk er naar uit om met de kinderen aan de slag te gaan in de gymzaal!!!
Sportieve groetjes, Monique
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