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Kinderboekenweek
Vorige week woensdag is ridder Lezelot langsgekomen.
Hij kwam in elke groep een mooi cadeau brengen.
U raadt het vast al, dat was een boek.
De kinderen hebben deze week boeken meegenomen die hun
opa of oma, vader of moeder vroeger las, het thema van de
Kinderboekenweek is namelijk 'toen en nu'. Vandaag sluiten
we de Kinderboekenweek af.
De hogere groepen lezen voor aan de jongere groepen.

Wachten voor het ophalen

De ouderavond mediawijsheid
van 5 november gaat niet door.
Dit in verband met de Corona
ontwikkelingen.
Zodra wij een nieuwe datum
hebben brengen wij hiervan op
de hoogte.

Deze week zijn de werkzaamheden rondom de school
begonnen. We zijn blij dat de aannemer een mooie brug heeft
aangelegd zodat we van beide kanten bereikbaar blijven.
Het vraagt om wat meer geduld.
Omdat de ouders van groep 4 t/m 8 niet meer op de stoep
kunnen wachten, hebben wij een deel op het plein
aangewezen waar u in de middag kunt wachten.
We vragen u zo snel mogelijk naar huis te gaan, dit in verband
met de nog steeds geldende coronamaatregelen.
We blijven de komende dagen volgen hoe het halen en
brengen verloopt en informeren u wanneer hier wijzigingen in
komen. Mocht u ideeën hebben, geef dit dan vooral aan.

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

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl
13 oktober – Bavly gr. 4
14 oktober – Cristina gr. 1/2
17 oktober – Kay gr. 3

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

Sociokring
Op woensdag starten wij de dag met de sociokring.
In de sociokring bekijken we eerst wat er in de gouden doos zit. Dat is een fijne start, want in de gouden
doos zitten alle verbeterpunten die de groep al behaald heeft.
Vervolgens komt het verbeterdoosje in de kring en kiest de groep een nieuw verbeterpunt.
Nadat hier over gesproken is wordt het nieuwe verbeterpunt op het verbeterbord geschreven. Zo wordt de
groep de hele week herinnerd aan het doel en zorgen zij dat ze allemaal bijdragen aan een prettige omgang
in de groep. De kring wordt afgesloten met complimenten door en voor kinderen en de yell.
We vinden het fijn om u de komende tijd te informeren over onze verbeterpunten.
De leerkrachten zullen de verbeterpunten met u delen in het ouderportaal.
Zo bent u op de hoogte waar uw kind mee oefent en welk doel de groep wil behalen. U kunt hier met uw
kind over in gesprek en gericht vragen of de groep het doel gaat behalen. Wat al lukt of wat uw kind nog
lastig vindt.

Peuterspeelzaal

Wecycle inzamelweek

De peuters van de Goudrakkers zien de kleuters al weken
werken naar het thema ridders en kastelen. Ze zien de
kleuters bouwen met duplo, lego, blokken en kapla.
Maar….wat de kleuters kunnen, kunnen de peuters ook!
Samen maken zij de hoogste toren van kapla! We oefenen
hiermee het goed kunnen samen werken, wachten op je
beurt en elkaar helpen.

Volgende week is de Wecycle inzamelactie
voor kleine elektrische apparaten.
De inzamelbox is te vinden in de school.
De inzamelactie loopt van 13 t/m 16
oktober 2020.

Als bewoonster van de Emmastraat wil ik u vragen om aan de ouders nadrukkelijk door te geven NIET
te parkeren in het doodlopende stukje van de Emmastraat. Tijdens de werkzaamheden op straat is dit
verboden en het brengt gevaarlijke situaties voor de fietsers. De ouders lijken zich er niet aan te
houden, zeker met het regenachtige weer.
Verkeer van de bewoners, crematorium en de wegwerkzaamheden is meer dan genoeg.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met hartelijke groet,
D. Van Loon
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