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MAANDAG 28 SEPTEMBER IS ER EEN STUDIEDAG,
DE LEERLINGEN ZIJN VRIJ
Corona en vervangingen
Net als u volgen we natuurlijk de ontwikkelingen rond Corona op de voet. Dat valt niet mee om steeds te
schakelen tussen nieuwe aanpassingen en maatregelen. In de school hebben we ook veel hinder van uitval
als gevolg van ziekte, verschijnselen of testen/wachten op testuitslagen. Gelukkig hebben we tot op heden
steeds iets kunnen regelen met vervanging. Het heeft helaas wel tot gevolg dat we heel erg veel
verschillende vervangers in groepen hebben. Dat geeft een klein beetje rust omdat we groepen niet
hoeven te verdelen.
Het geeft echter ook onrust voor de kinderen iedere dag een andere leerkracht is niet fijn.
We proberen dat natuurlijk te voorkomen, maar kunnen er niet op sturen.
Samen met u en de kinderen hopen we dat deze situaties beperkt zal blijven.

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.

Informatiemarkt op de Goudakker
Vorig jaar konden wij u in de school verwelkomen om te kijken en te luisteren wat de kinderen de hele
dag op school doen. Helaas mag en kan dat dit jaar niet in de school. Daarom vragen wij u om via teams
in te loggen. Als u de app nog niet heeft gedownload dan kan dat via deze link:
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
U ontvangt van de groepsleerkracht een uitnodiging om op dinsdag 29/9 of donderdag 1/10 in te loggen
via een inloglinkje. Dan kunt u via de computer of telefoon live meekijken in de klas. Natuurlijk kunt u
dan ook vragen stellen. Het is een beetje anders dan andere jaren maar we hopen dat heel veel ouders
naar onze online informatiemarkt gaan kijken en luisteren.
De leerkrachten van de Goudakker

Geen kinderpostzegels
Al vele jaren doen we als school mee met de kinderpostzegels actie.
Dit jaar hebben we besloten daar niet aan mee te doen.
De afgelopen jaren werd het steeds lastiger voor de kinderen om de kinderpostzegels te
verkopen en zagen we de opbrengsten ook snel terug lopen.
Een andere reden heeft toch ook weer te maken met Corona. We vinden het niet
verstandig om de kinderen langs deuren te laten gaan in deze tijd van Corona. We doen
met elkaar onze uiterste best om de risico's te beperken. In onze ogen draagt het niet
meedoen met de kinderpostzegels bij tot het beperken van risico's.

Nieuws van de MR
De MR is compleet. Vanuit het team zit juf Marjolein nu ook in de MR en
vanuit de oudergeleding is Eline bij de MR gekomen.
Eline stelt zich zelf graag voor:
Ik ben Eline van der Kleij ,31 jaar oud en moeder van Kay (groep 3) en Mecx
(groep 1). Ik heb mezelf als kandidaat opgegeven voor de MR omdat het mij
erg leuk lijkt om als vertegenwoordiger van alle ouders mee te mogen
beslissen met belangrijke zaken op school. Ik vind het erg belangrijk dat ieder
kind met plezier naar school gaat en zichzelf in eigen tempo zo goed mogelijk
kan ontwikkelen door vooral zichzelf te zijn. Ik ben erg positief ingesteld maar
kan ook met een kritische blik naar bepaalde zaken kijken met als doel een
oplossing te vinden. Ik denk daarom graag mee als het gaat om verbetering,
aanvulling of verandering op de Goudakker.

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

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

Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema is: "En toen......?"
Dus we gaan terug in de tijd. Alle kinderen mogen daarom deze dag een kinderboek
meenemen dat hun ouders of opa en oma hebben gelezen.

30 september – Maja gr. 4
1 oktober – Adam gr. 1/2
1 oktober – Hanibal gr. 1/2

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

Groepspresentaties
Maandag 21 september hebben alle groepen zich weer voorgesteld tijdens de
groepspresentaties. De foto’s van de ‘’jonge’’ juffen en meesters werden hiervoor gebruikt.
Juf Eva liet steeds een foto zien van een juf en de kinderen uit die groep kwamen dan naar voren
om hun yeall te laten horen!
Groep 7
Juf Marjolein

Groep 5
Juf Kim

‘’Gezelligheid, luisteren en actief, dat is groep 7.
Wij gaan een goed jaar beleven.’’

‘’yo yo yo
Groep 5 doet het zo!
Zit je in de knel?
Groep 5 die helpt je wel!
Poen poen poen
Groep 5 is kampioen!’’
Groep 8
Juf Sandra en Meester Steve
‘’groep 8, groep 8,
Wij zijn groep 8! Yeah!’’
Groep 6
Juf Kirsten
‘’Groep 6, dat zijn wij.
We voelen ons blij.

Groep 1/2
Juf Sandra en juf Anu
‘’Yoh yoh yoh de uiltjes die zijn zo!’’
Groep 1/2
Juf Monique en juf Vera

We vinden het fijn.
Om samen te zijn.
We doen ons best.
Later komt de rest.’’

‘’Een papagaai is nooit saai!’’

Groep 4
Juf Lana

Groep 3
Juf Marieke en juf Vera

‘’Kom eens kijken in groep 4,
hard werken doen wij hier,
dat doen wij met plezier!’’

‘’Groep 3 zijn wij met zijn allen,
Wij gaan lekker knallen!’’

Werkzaamheden rond de school
Bij de nieuwsbrief zit een informatiebrief ten aanzien van de werkzaamheden die zeer binnenkort van start
zullen gaan rond de school en elders in de omgeving van de school. Er zal vast overlast zijn, maar in overleg
met de uitvoerder proberen we dat te beperken. Met name het deel met de ingang naar het achterplein zal
gedurende de werkzaamheden aangepast gaan worden.
Vanuit de school staat veiligheid en bereikbaarheid voorop, daar gaan we erg op sturen en we houden dat
nauwlettend in de gaten. Als er dingen zijn die u als ouder waarneemt, geef dat a.u.b. door aan de school
zodat wij er meteen actie op kunnen zetten richting de uitvoerder.

Schoolbrengweek
Van maandag 14 september t/m vrijdag 18 september was de Schoolbrengweek van School op
Seef met als doel om kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te laten komen.
Gelukkig was het goed wandel- en fietsweer!

Tijdens de start van de dag werd in de klas besproken hoe de kinderen naar school waren gekomen
of gebracht.
Dit werd bijgehouden in de schoolbrengmonitor.
Veruit de meeste kinderen zijn lopend of fietsend gekomen! Super!
Door de auto te laten staan zijn kinderen goed bezig voor hun gezondheid,
de verkeersveiligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid en het is ook nog eens leuk!

Wat ons betreft is de schoolbrengweek geslaagd!

Woensdag 30 september start de
Kinderboekenweek. Het thema is: "En
toen......?"
Dus we gaan terug in de tijd. Alle kinderen
mogen daarom deze dag een kinderboek
meenemen dat hun ouders of opa en oma
hebben gelezen.
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