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Studiedag
Afgelopen maandag was er een studiedag.
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. In groep 3 en 4 werken de
kinderen op papier, in groep 5 t/m 8 werken de kinderen op de iPad, in het programma Snappet.
Tijdens de studiedag hebben wij gekeken met welke didactiek Pluspunt werkt. Hierbij staat de vraag
centraal: hoe leert een leerling? Het gaat hierbij over kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en
inzicht. We hebben met elkaar gesproken over en geoefend met hoe wij de didactiek van Pluspunt het
beste in kunnen zetten tijdens onze lessen.
In de middag zijn wij op brandweersurvival geweest. Het zijn van een brandweerman/vrouw heeft veel
overeenkomsten met ons werk.
Je moet de groep aanvoelen, je rol en taak kennen, je moet kunnen evalueren, schakelen, plannen,
communiceren en snappen dat verschillende situaties om een verschillende aanpak vragen.
Het was waardevol om elkaar in een andere situatie beter te leren kennen.

Agenda
12 t/m 16 oktober
13 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober
3 november
11 november

Wecycle inzamelweek
OR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie
MR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij

10 oktober – Nouhela gr. 1/2

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl
Wil je automatisch alle informatie over onze
nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneer je
dan op onze wekelijkse nieuwsbrief.

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbriefaanmelden/?L=574&type=rss
We willen je er op attenderen dat al onze
activiteiten ook digitaal te reserveren en te
betalen zijn via www.bsgouda.nl/activiteiten

Spelen op de BSO
Afgelopen week zijn de kinderen veel bezig geweest met het verven van schelpen. Ook hebben we
torens gebouwd van KAPLA.
In de gymzaal hebben we een onze eigen glijbaan gemaakt. Gelukkig zat het weer ook nog mee hebben
we nog heerlijk buiten kunnen spelen.

Conflictbegeleiders
Deze week zijn de conflictbegeleiders, meester Steve en juf Eva, de groepen langsgegaan.
Tijdens deze bezoeken hebben zij besproken waar een conflictbegeleider de kinderen bij kan
helpen.
Dat zijn een aantal zaken:






Wanneer de naam van een kind 3x in het logboekje staat komt het kind op gesprek bij een
conflictbegeleider. Tijdens dit gesprek gaan het kind en de conflictbegeleider samen
kijken wanneer het mis gaat en hoe het kind het anders kan doen. We blijven dit een
poosje volgen om te kijken of het kind groei doormaakt.
Kinderen kunnen ook bij de conflictbegeleider komen als zij last hebben van een kind op
school, dat niet bij hun in de klas zit. Of van een kind dat niet bij ons op school zit, maar
waar ze als ze bijvoorbeeld buitenspelen last van hebben. We kunnen dan kijken wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot een oplossing en geven bijvoorbeeld ook een tip
mee.
Soms komt het voor dat een kind ervaart dat iets oneerlijk gaat in de klas. Samen met de
conflictbegeleider zoeken zij uit of het ook oneerlijk gegaan is. Wanneer blijkt dat het kind
gelijk heeft, zal er gesproken worden met de leerkracht en herstellen we dit.

Goed voor u als ouder om te weten, gesprekken met de conflictbegeleider vinden altijd na
schooltijd plaats. Wanneer uw kind bij meester Steve of juf Eva moet komen is dit niet om straf te
krijgen. Het is om te helpen, te mogen vallen en opstaan, te leren. Mocht een kind geen of niet
voldoende groei doormaken, dan vraagt dat om afstemming tussen school en ouders.
Wij vinden het fijn dat als er iets is voorgevallen en u zich afvraagt wat er aan de hand is u dit
komt vragen.

Woensdag hinder ingang schoolplein
Zoals vorige week te lezen viel in de nieuwsbrief zijn er werkzaamheden
rondom de school. Aankomende woensdag zullen zij om de oprit bezig zijn.
Houdt u er rekening mee dat u daardoor het plein minder goed kunt bereiken?
Wij hebben gevraagd of zij de werkzaamheden na 9 uur kunnen starten. Als
dat lukt betekent het dat we alleen 's middags problemen hebben om het
plein te bereiken.
We zullen woensdag ter plaatse moeten kijken hoe we het voor iedereen zo
veilig mogelijk kunnen organiseren, rekening houdend met de
coronamaatregelen.

Wij gaan schatgraven en zoeken afgedankte kleine elektrische apparaten die in een
boodschappentas passen!
Onze school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie van Wecycle. Het thema dit jaar is
“schatgraven”. In ieder huis slingeren afgedankte elektrische apparaatjes (e-waste) rond die heel
goed gerecycled kunnen worden! Dit is eigenlijk een verborgen schat. De komende periode
zamelen de leerlingen zo veel mogelijk apparaatjes in voor recycling. Wecycle laat de apparaten
optimaal recyclen. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling van e-waste zoals elektrische
apparaten en energiezuinige lampen.
Door mee te doen met de inzamelactie sparen de leerlingen voor een mooi cadeau, een Wecycle
Recycle certificaat én helpen ze een goed doel. Voor elke deelnemende school doneert Wecycle
een bedrag aan Stichting Jarige Job. Deze stichting trakteert jarige kinderen uit de armste
gezinnen in ons land op een Verjaardagsbox met versiering, traktaties voor op school en thuis
en cadeautjes.
Recycling van e-waste is belangrijk
Als apparaten apart worden ingeleverd, kunnen ze heel goed gerecycled worden. Wecycle laat al
het e-waste recyclen, zo blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het
milieu. Bekijk de verschillende recyclefilms met uw kind op vimeo.com/wecyclenl
Plaats van de inzamelbox
De inzamelbox is te vinden in de school. De inzamelactie loopt van 13 t/m 16 oktober 2020.
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