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Studiedag team.  
Morgen zijn de kinderen vrij! 
De leerkrachten gaan wel gewoon naar school. Wij hebben een studiedag in het kader van het project 
Sociale Veiligheid dat de scholen van ons bestuur doen in samenwerking met GGD Midden Holland. De 
eerste studiebijeenkomst staat vooral in het teken van de afspraken m.b.t. het lespakket “Kriebels in je 
buik”.   
Op 19 november zal een algemene ouderavond plaatsvinden waarop de ouders geïnformeerd worden 
over dit onderwerp en de manier waarop e.e.a. in de lessen aan de orde komt. De uitwerking van het 
project in de groepen zal na de Kerstvakantie gaan plaatsvinden.   
 
Teldatum  
1 oktober is altijd een spannende datum voor basisscholen: zijn we gegroeid, of loopt ons 
leerlingenaantal terug? Gelukkig kunnen we u melden dat we op de teldatum 141 leerlingen hadden. Dat 
zijn 4 leerlingen meer dan op 1 oktober 2018. We zijn en blijven een kleine school. Maar we zijn groot 
genoeg voor de indeling zoals we die nu hanteren en hebben daarbij iets meer te besteden komend jaar. 
Volgend jaar weer een paar leerlingen erbij, dat zou mooi zijn! 
 
10-14 
De Vier Windstreken gaat samen met het bestuur van de Goudse Waarden werken aan een project dat 
een goede aansluiting beoogt van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De aandacht wordt 
daarbij in eerste instantie vooral gericht op kinderen die aan het eind van de basisschool al lesstof en 
lessen van het Voortgezet Onderwijs kunnen volgen. Daarbij wordt gedacht aan “plus- en klusgroepen”, 
voor kinderen die qua leren al verder zijn en voor kinderen die toe zijn aan een meer praktische invulling 
van het leren.   
Onze collega Evelien Bastiaans is aangesteld tot coördinator van het project vanuit het basisonderwijs. 
We feliciteren Evelien van harte met deze uitdagende nieuwe functie! Evelien zal hierdoor een dag 
minder voor de groep staan. En dat is mooi voor Jason Hamilton, die nog een dag in de week beschikbaar 
heeft. Voortaan staat meester Jason op maandag en dinsdag voor groep 6/7 en juf Evelien de rest van de 
week.  
 
Kinderboekenweek 
We hebben een mooie kinderboekenweek gehad 
met diverse activiteiten, creatieve verwerkingen 
zoals sterren en planeten, bezoeken aan de 
Chocoladefabriek en een optreden van 
kinderboeken schrijfster Vivian den Hollander.  
Aan Bruna boeken is door ouders ruim €250,- 
besteed. Dat betekent dat wij voor ruim €50 gratis 
boeken mogen uitzoeken! Bonnen inleveren kan 
nog tot 1 november.   
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Schoolraad  
De schoolraad (SR) is op zoek naar twee nieuwe leden. De schoolraad is de denktank van de directie en de 
school. De functie van de SR is het bewaken van de identiteit en kwaliteit van de school en heeft 
daarnaast een klankbordfunctie. Wat speelt er bij de ouders? Wat speelt er in de buurt? Wat vinden 
ouders van het onderwijs? Wat gebeurt er in de maatschappij en hoe reageert de school hierop? De SR 
staat naast het team om mee te denken, te brainstormen en te adviseren. Maximaal vijf keer per jaar 
zitten de SR en de directie samen om de tafel om deze zaken te bespreken. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met Nico Wevers, de voorzitter van de SR. Ook wanneer u bepaalde zaken onder de 
aandacht wilt brengen kunt u dit via de schoolraad doen. (Zie ook het prikbord in de hal of de 
schoolkalender) Contactpersoon vanuit school is Johan Moen. 
 
Spreekuur GGD en Sociaal Team 
Voor de zomervakantie was er op school een inloopspreekuur van de GGD en het Sociaal Team. Na de 
herfstvakantie willen we hiermee weer gaan starten. Omdat schoolmaatschappelijk werk hier ook bij gaat 
aansluiten zijn we nog op zoek naar een geschikt moment. Binnenkort hoort u hier meer over. Mocht u al 
eerder contact op willen nemen, dan kan dit per mail:  
- Sandra Mars (GGD): SMars@ggdhm.nl.   
- Yanice Slagveer (Sociaal Team); y.slagveer@sociaalteamgouda.nl 
- Anita Prinsen (School maatschappelijk werk); a.prinsen@kwadraad.nl 
 

Ontruiming 
Afgelopen vrijdag hebben we met de kinderen een 
ontruimingsoefening gedaan. Binnen 4 minuten stonden alle kinderen 
en leerkrachten buiten en hadden we gecheckt dat iedereen er was. 
Een veilig gevoel! We gaan dit binnenkort nog eens herhalen.  
 
Inventarisatie ouderhulp 
Afgelopen week ontving u uitgebreide informatie met betrekking tot de 
activiteiten waar we graag de hulp van ouders voor inroepen. We 
verzoeken u om dit weekend een keuze te maken en de formulieren 
terug te sturen (of in de brievenbus bij de voordeur te stoppen).   
  
 

Tuin en plein winterklaar 
We besparen meer dan €100 per maand door met de ouders samen het plein en de tuin te verzorgen. 
Geld dat we als kleine school goed kunnen gebruiken voor ons onderwijsprogramma.  
Op 2 november is er vanaf 9 uur weer een gezamenlijke opknapbeurt gepland. Bent u er ook bij? Op de 
gele tochtdeur bij de entree kunt u intekenen, of via een reply op deze KW-krant. Wij zorgen voor koffie, 
thee en iets lekkers. Kinderen zijn, zoals altijd, ook welkom deze dag.  De coördinator van deze 
ouderactiviteiten is Paul van Zanten, de vader van Rick (gr. 5)  en David (gr 2/3).  
 

mailto:SMars@ggdhm.nl
mailto:y.slagveer@sociaalteamgouda.nl
mailto:a.prinsen@kwadraad.nl
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Trefwoord 
In de week na de herfstvakantie is het thema bij de bijbelvertellingen: 
“Opgeven?” 
Volhouden wordt vaak gezien als een deugd, terwijl opgeven geen “optie” is. 
Om de liefde van zijn leven te mogen huwen werkt Jakob 7 jaren lang voor 
oom Laban, die hem misleidt waarna Jacob nog eens 7 jaren moet werken. 
Jakob weet wat volhouden is!  
Wanneer vind jij het moeilijk om vol te houden? En wanneer gaat dat 
makkelijk?  

Naar de boerderij 
Vandaag zijn we met groep 5 naar de boerderij van juf Joëlle 
geweest. Er wonen wel meer dan honderd koeien, twee geiten, 
een hond en een paar parkieten. De kalfjes waren erg schattig en 
wilden wel geaaid worden. Ook de geiten lustten graag wat extra 
gras. Eerst hebben de kinderen een rondleiding gekregen en 
daarna volgde er een speurtocht. Op het eind heeft iedereen even 
in de trekker gezeten en kon er verse koeienmelk worden 
geproefd. Het was gaaf om een keer een kijkje te nemen op een 
echte boerderij! 
 

 
 
Brede School  
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje activiteiten 
vindt u het programma voor Gouda Noord. 

 
Agenda:   
18 oktober  studiedag sociale veiligheid, vrije dag voor de kinderen 
21 t/m 25 oktober herfstvakantie 
30 oktober   hoofdluiscontrole  
2 november   schoolplein actiedag voor ouders  
4 november  de schoolfotograaf komt voor groepsfoto’s en portretten 
19 november  algemene ouderavond 
21, 26 november 10-minutengesprekken. Zie voor andere tijdstippen de lijsten bij de klas.  
 

We feliciteren:   
Ibrahim en Jorum (21 oktober), Nine (28-10), Wassim (3 -11), 
Marit en Giovanni (6-11), Lina (7-11), en Emma (8-11)  die de 
komende weken hun verjaardag vieren!  

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html

