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Sinterklaas 2020
Beste ouders,
Sinterklaas is in aantocht en ook dit jaar
maken we er weer een gezellig feest van op
de Goudakker. Dit jaar volgen wij het
Sinterklaasjournaal, versieren we zoals elk
jaar de school en knutselt groep 5 t/m 8 de
mooiste surprises. Zal rommelpiet dit jaar
nog langskomen om er in alle klassen weer
een rommeltje van te maken? De aankomst
van Sinterklaas op 4 december zal dit jaar
iets anders verlopen dan dat u gewend bent. Normaal gesproken kwam Sinterklaas
tegelijk met de kinderen om 8:30 uur op school aan. Met alle nieuwe corona
maatregelen en het werkverkeer voor de deur is dat dit jaar niet mogelijk. De kinderen
gaan 4 december gewoon met de tweede bel naar binnen. Op een later moment zullen
de kinderen naar buiten gaan om Sinterklaas en zijn pieten alsnog te ontvangen. Dit jaar
kunnen de ouders daar dus helaas niet bij zijn. Wij zorgen natuurlijk voor genoeg foto’s,
zodat jullie later ook een beetje van dit moment kunnen meegenieten.
Hieronder een schema met data m.b.t. Sinterklaas
Datum
14 november
16 november
24 november
2 december
4 december

Wat gebeurt er die dag?
Sinterklaas komt aan in Nederland
Groep 5 t/m 8 krijgt de brief en het surprisegeld mee naar huis
Kinderen zetten hun schoen op school
Surprises groep 5 t/m 8 worden na schooltijd op school gebracht
(kinderen gaan alleen naar binnen)
Sinterklaasfeest op school

Ok-thermometer
Een van de vaste vormen van Groepsdynamisch onderwijs (GDO) is dat de leerkrachten elke
dag de OK-thermometer invullen. Deze wordt gebruikt om de dag af te sluiten. Het
evaluatiemoment geeft de groep inzicht in hoe het gegaan is.
Thuis kunt u op deze manier ook makkelijk terugvragen hoe de dag verlopen is.
De groepen kunnen een cijfer halen tussen de 0 en de 10. Bij een 10 was het een super fijne
dag, waarop eigenlijk niks aan te merken was.
Wanneer de groepen een 10 halen komt de directeur dit vieren in de vorm van samen
juichen.
En wat een record! Vorige week zijn er in 3 groepen 4 tienen gehaald.
Wat een feest, wat een record!

Terugblik studiedag
Afgelopen woensdag hebben wij weer een studiedag gehad.
Op De Goudakker zijn wij vorig schooljaar gestart met het Expliciete Directie Instructie model (EDI).
EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om
de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen
Tijdens de studiedag hebben wij ons verdiept in onze manier van instructie geven. We doen dat
stapsgewijs:

We hebben verschillende coöperatieve werkvormen geleerd. Dit zijn oefeningen waardoor
leerlingen leren samen te werken.
In de middag hebben wij de tijd genomen om de strategieën in de rekenmethode goed te bekijken.
De groepen hebben gekeken hoe deze strategieën voortgang vinden in de volgende groepen.
Daarnaast hebben wij onze slogan 'IK BEN, IK KAN, WIJ GROEIEN' omgezet naar kernwaarden.
Een productieve dag met mooie uitkomsten en handvatten om ons onderwijs beter vorm te geven.

Voortgangsgesprekken
Vorige week hebben wij aangegeven dat we de voortgangsgesprekken op school willen voeren.
Hier ziet u nogmaals de verdeling op achternaam:
Dag 1 = 23 november
Dag 2 = 24 november
Dag 3 = 26 november

A-H
I–N
Q–Z

27
27
27

Daarnaast gelden de volgende strikte regels:
 Ouders hebben in de gangen een mondkapje op.
 We maken gebruik van looproutes.
 In de gang boven bij groep 4 en 5 niet twee groepen daar gesprekken laten voeren.
 Groep 6 en 7 zijn een groep en groep 8 heeft de gesprekken al gevoerd.
 Ouders kunnen hun handen desinfecteren bij binnenkomst.
 We geven uiteraard geen handen.
 We zitten met een flinke afstand van elkaar en in een geventileerde ruimte.
 Er moet ruimte zitten tussen de gesprekken om te zorgen dat je elkaar niet tegenkomt. Dus we
plannen 15 minuten in. Na 10 minuten stopt het gesprek. Ouders kunnen dan rustig de school
verlaten volgens een afgesproken route, de leerkracht kan de ruimte desinfecteren en
ventileren en nieuwe ouders komen via de aanlooproute.
 De leerkracht poets in die tijd de deurgreep en de tafel.
 Voorafgaand aan het gesprek ontvangen ouders een registratie-contactformulier. Ouders vullen
dat thuis in en nemen het formulier mee naar het gesprek
 Bij klachten, gerelateerd aan corona, gaat het gesprek op school niet door. Een online gesprek
op een ander tijdstip is dan een mogelijkheid.
We verzoeken u zo veel mogelijk alleen naar het voortgangsgesprek te komen.
Volgende week zetten we het ouderportaal open zodat u zich kunt inschrijven.

Agenda
16 november
23, 24, 26 november
4 december
17 december
19 december t/m 3 januari

OR vergadering
Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

De MR is weer bijeengekomen. Wat hebben we besproken?
Voorstelrondje
Er zijn 2 nieuwe leden in de MR, Marjolein namens personeelsgeleding, Eline namens
oudergeleding
Communicatieplan
Dit plan is vorig schooljaar ontstaan omdat er behoefte was aan een overzicht van alle informatie
die gedeeld wordt met de ouders. Er staat per week beschreven wat de activiteiten op school zijn,
output van MR vergadering en vermeldingen betreft ontwikkelingen op school.
Schoolplan 2020/2021
Het schoolplan wordt kort toegelicht.
Het schoolplan krijgt instemming van de MR-oudergeleding.
Jaarplan
Het jaarplan wordt kort doorgenomen en enkele veranderingen worden besproken.
Het jaarplan krijgt instemming van de MR-oudergeleding.
Afscheid van meester Wilfred
Corona
Er zijn aangescherpte maatregelen rondom corona. Activiteiten zoals sinterklaas en kerstviering
zullen wel gevierd worden maar op een andere manier.
Voortgangsgesprekken ouders
We hebben met elkaar nagedacht wat is de beste manier om deze gesprekken te laten
plaatsvinden?
Mocht u vragen hebben aan de MR dan kunt u ons altijd aanspreken.
Oudergeleding: Eline, Ineke, Mirjam.
Teamgeleding: Marjolein, Sandra, Monique.

17 november – Jerry gr. 6/7
21 november – Kautar gr. 6/7

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl
Voor abonnement op de nieuwsbrief van de
Brede School :

https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbriefaanmelden/?L=574&type=rss

Ongelukje
Soms hebben de kleuters een ongelukje en een natte broek. Kan gebeuren en is niet erg. Maar nu
hebben we geen droge broeken meer. Onderbroeken zijn er genoeg in alle soorten en maten maar
lange broeken hebben we niet meer. Wie heeft er thuis nog het liefst een jogging broek liggen.
Wij zijn er blij mee, de juffen van groep 1 en 2.
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