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Reminder Ok thermometers voor ouders
Vorige week vrijdag kregen jullie de OK thermometer mee voor ouders.
De OK-thermometer voor ouders gebruiken wij om de mate van tevredenheid te meten. Tijdens het
voortgangsgesprek zal de leerkracht(en) kort stil staan bij deze thermometer. Wellicht is er iets wat we kunnen
veranderen of verbeteren. Het is niet de bedoeling dat u zich moet verantwoorden. Wij willen op de hoogte zijn
en proberen dat op deze manier te doen.
Mocht u de thermometer nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan nog doen? Hartelijk dank.

Vertrek juf Mirella
Juf Mirella heeft per 1 december een andere baan gevonden.
De Goudakker is niet de school die bij haar past.
We hebben kort mogen genieten van haar ervaring en kunde en vinden
het jammer dat ze de school gaat verlaten.
We hebben een invaller gevonden en zijn op zoek naar een nieuwe
leerkracht.
De ouders van groep 4/5 zijn apart geïnformeerd
We wensen Mirella veel plezier op haar nieuwe werkplek!

17 november – Jerry gr. 7/8
21 november – Kautar gr. 7/8

De OR is zoek naar iemand die de
video opnames van de Sint
viering op school kan editen.
Omdat ouders niet in de school
mogen, willen zij net als vorig
jaar een filmpje maken van de
dag. Kunt u dit of weet u
iemand? Graag doorgeven aan
de OR.
or.degoudakker@degroeiling.nl

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

Agenda
15 november
23 en 25 november
3 december

Ouderavond zorgplan
Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering

Nieuws van de MR
De MR kwam afgelopen maandag weer bij elkaar. We zijn nu op volle sterkte op de website van
onze school stellen wij ons voor: Mirjam, Janjoris en Tessa van de oudergeleding, Steve, Sandra
en Monique van de teamgeleding. https://www.degoudakker.nl/mr
Wat hebben we besproken deze keer? Het jaarverslag, wat hebben we het afgelopen jaar
gedaan. Het jaarplan wat gaan we het komende jaar doen. De schoolgids. Deze staat online op
de website. En we hebben samen met de OR gesproken. Wie zijn we en wat doen we op
school. Het belangrijkste is dat iedereen hart heeft voor de kinderen en de school. We willen
graag dat alle kinderen een fijne tijd hebben op de Goudakker. Daar doen we het voor.
Heeft u vragen? Mail dan monique.van.vliet@degroeiling.nl voorzitter van de MR.
En ik sta iedere middag op het achterplein bij de kleuters.

Voortgangsgesprek
Komende maandag krijgen alle
ouders/verzorgers van leerlingen uit groep
1 t/m 7 een uitnodiging voor een
voortgangsgesprek (groep 8 heeft al
gesprekken gehad).
Tijdens het voortgangsgesprek bespreekt u
met de leerkracht de ontwikkeling van uw
kind.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 23
en donderdag 25 november. U kunt hiervoor
intekenen via de link in de uitnodiging.
Denkt u aan het inleveren/meenemen van
de ouder-OK-thermometer en het dragen
van een mondkapje?
Alvast bedankt!

Heilige communie
In de periode van het voorjaar gaan veel
kinderen ter communie.
Als kinderen communie doen, wordt meestal
de eerste heilige communie bedoeld, of
kortweg eerste communie.
Voor de katholieke gelovige vormen de drie
initiatiesacramenten (doopsel, eerste
communie en vormsel) de belangrijkste
stappen naar een volledige opname in de
Katholieke Kerk.
Kinderen die hun eerste communie gaan
doen worden ‘communicanten’ genoemd.
Aan de feestelijke viering gaat een periode
van voorbereiding vooraf. Op school worden
deze communievoorbereidingen niet meer
gedaan. De parochie bereidt de
communicanten voor.
Zaterdag beginnen drie van onze leerlingen
aan de voorbereidingen op hun heilige
communie. We wensen hen veel plezier.

Jouw kind de hele middag onder de
pannen?
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd opgelet! Jouw kind een hele middag onder de
pannen voor maar tien euro? Dat kan! In het compleet vernieuwde Jeugdtheaterhuis in
Gouda. Het nieuwe huis in Cultuurhuis Garenspinnerij is bijna elke dag na schooltijd open.
Kinderen van 7 jaar en ouder zijn welkom. Laat ze hun talenten ontdekken in de
theaterwereld vol actie, avontuur en fantasie!
Hoe werkt het?
Kies een dag op de kalender op jeugdtheaterhuisgouda.nl en koop een kaartje voor een
tijdslot. Een hele middag kost € 10,- en een halve middag € 7,50. Zelf kun je ondertussen
flexwerken, ontspannen en genieten van goede koffie en versnaperingen in de kantine van
Cultuurhuis Garenspinnerij.
Wat is er te doen?
Jouw kind kan onder leiding van professionele, enthousiaste docenten de hele middag
toneelspelen, zingen, dansen, verzinnen, knutselen, lezen, schrijven, filmpjes maken en kijken
en nog veel meer. In de nieuwe ruimtes – het inspiratielokaal, het theatertje, het bioscoopje
en de filmstudio op zolder – staat de wereld van je verbeelding centraal. Pak een decorstuk,
kies een kostuum, licht uit, spot aan... en toneelspelen maar! Of bedien helemaal zelf het
licht. Schrijf je eigen toneelstukje, verdwaal in de supergrote boekenkast of maak je eigen
video in de studio met green screen. Filosofeer met anderen of lach om Rembo & Rembo in de
minibioscoop. Maak vrienden. Verwonder je: een wereld waar je theaterhart sneller van gaat
kloppen!
Wanneer?
Iedereen van 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 8 van de basisschool) kan iedere dinsdag t/m vrijdag
van 15:00 tot 18:15 uur terecht in het Jeugdtheaterhuis in Cultuurhuis Garenspinnerij,
Turfsingel 34 in Gouda.
Bekijk hier alle activiteiten in de kalender en reserveer je kaartje op
www.jeugdtheaterhuisgouda.nl
Verder zijn er, zoals je van het JTH gewend bent, ook musical- en theaterlessen voor iedereen
van 4 t/m 12 jaar waarin we, in blokken van 7 weken, de wereld van theater en musical in
duiken. En ook voor jongeren tot 21 jaar is er genoeg te doen!
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