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Terugblik
De eerste periode van dit schooljaar laten we alweer achter ons.
We zijn het jaar goed gestart. Het is fijn alle kinderen in de school rond te zien lopen. Hun
vrolijkheid te horen en hun grapjes. Het blijven gekke tijden waarin we jullie als ouders weinig
kunnen ontmoeten. Dat vinden wij jammer.
Gelukkig hebben de ouders van groep 8 afgelopen week het voorlopige schooladvies wel op
school met de leerkrachten kunnen bespreken. Dit deden wij op afstand en tussendoor werden
de tafels steeds gepoetst.
Komende week willen wij beslissen wat we doen met de voortgangsgesprekken van de groepen
1 tot en met 7.

Wat hebben we al bereikt?
De eerste periode van het schooljaar hebben wij gebruikt om weer aan de slag te gaan met alle
vormen en routines die horen bij GDO. De nieuwe collega’s zijn voor de start van het schooljaar
geschoold.
We hebben een nieuwe rekenmethode aangeschaft, Pluspunt 4. De groepen 3 en 4 werken op
papier en de groepen 5 tot en met 8 met de iPad. Zij doen dit binnen het programma Snappet.
Zoals jullie eerder al konden lezen hebben wij op de studiedag in september gekeken naar de
didactische modellen. Voor de herfstvakantie hadden we ook een studiedag. Hierbij hebben we
de strategieën, de manier van hoe je iets uitrekent, bekeken. Ook hebben wij ons verdiept in
het EDI model. EDI staat voor expliciete directe instructie. We leren hoe we de betrokkenheid
van de kinderen tijdens de instructie kunnen verhogen.
Op die studiedag hebben wij ook kennis gemaakt met het nieuwe zorgplan. De komende
periode gaan we deze vaststellen en daarna zullen we deze ook met u delen.

Agenda
3 november
11 november
16 november
24 en 26 november

2 november – Cheyenne gr. 6/7
8 november – Luuk gr. 1/2

Nieuws van de peuterspeelzaal
Vanaf deze week werken de peuters aan het
thema Herfst.
We plakken een wolk met druppel en kleuren
een paraplu. Ook hebben we het over de spin
die het te druk had met het weven van zijn
web.
Als jullie in het bos kastanjes, eikeltjes en
mooie bladeren tegen komen, dan mag je die
zeker meenemen naar de peutergroep! Deze
verzamelen we voor onze voeltafel!

MR vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
OR vergadering
Voortgangsgesprekken

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

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

Babynieuws
Hoera!
Roumaysa (gr. 6) en Faysal (gr. 3)
hebben een zusje gekregen.

De Goudakker
T: 0182 515 657

Website: www.degoudakker.nl
administratie.degoudakker@degroeiling.nl

