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Staking 
Staken dat doe je niet zo maar, zeker niet in het onderwijs. Onze collega’s hebben, elk 
op zijn/haar eigen manier, laten zien en horen dat er structureel geïnvesteerd moet 
worden in het onderwijs. Werken in het onderwijs moet voor jonge mensen weer een 
uitdaging en een ideaal worden.  
We danken de ouders die, ondanks de verwarrende berichten van afgelopen 
weekend, ons het gevoel hebben gegeven dat zij achter ons staan.         
 
 
Ouderavond over traject Relaties en Seksuele vorming.   
Enkele jaren terug is er op onze school in het kader van lessen seksuele opvoeding al eens een ouderavond geweest 
over dit onderwerp. Het maakt deel uit van het traject Sociale Veiligheid, een belangrijk onderwerp waar de laatste 
jaren strengere eisen aan gesteld worden door de overheid. Schoolbesturen moeten hun beleid goed beschreven 
hebben en scholen moeten lessen over dit onderwerp zorgvuldig inpassen in het lesprogramma. Voor de Vier 
Windstreken was dit een reden om het traject Sociale Veiligheid samen met GGD Midden Holland op de rol te 
zetten. Het bestaat uit nascholing voor leerkrachten, een ouderavond, het geven van lessen en het vastleggen van 
beleid.  
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor een ouderavond op 19 november, die grotendeels ingevuld zal worden 
met dit onderwerp. 
 
Schoolplein en tuin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afgelopen zaterdag hebben diverse ouders en kinderen in tijd van 2 uur het plein en 
de tuin winterklaar gemaakt. Ondanks een enkel buitje zat de stemming er goed in.  
Geweldig bedankt allemaal! 
In onze agenda hebben we 14 maart vast als volgende klusdatum genoteerd. Dit valt 
dan samen met NL-doet. Noteert u deze datum ook?  
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10-minuten gesprekken 
Om meerdere redenen kiezen we niet meer uitsluitend voor een centraal moment voor de gesprekken met ouders 
over onze ervaringen met de kinderen en hun vorderingen. De leerkrachten kiezen zelf de tijdstippen die zij 
beschikbaar hebben. U kunt vervolgens intekenen op de intekenlijst die bij de klas is opgehangen.  De gesprekken 
in groep 1/2 worden door de ziekte van juf Daniëlle voorlopig uitgesteld.  
 
School op Seef 
Op school besteden we aandacht aan goed fietsgedrag. Goed zichtbaar zijn hoort daar 
ook bij. De dagen worden korter, de kinderen komen in het donker naar school en dan 
is goede verlichting zeer belangrijk. Bij deze wat tips: 
 

 
Tip 1 - Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook aan 
zodra het nodig is. 
Tip 2 - De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp rood. Kies 
lampen die echt goed licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar. 
Tip 3 - Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook 
aan de zijkant van de wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode 
reflector aan de achterkant van de fiets. 
Tip 4 - Stem je kleding af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt een 
felgekleurde jas beter op dan een lichte jas. 
Tip 5 - In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas veiliger. 
Tip 6 - Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas breng dan ook hierop 
reflectiemateriaal aan. Zo zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het wandelen 
beter zichtbaar. 
Tip 7 - Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist je 
eerder, je bent vanaf tientallen meters zichtbaar. 

 

Ouderbijdrage 
Enkele ouders vroegen ons naar de stand van zaken m.bt. de ouderbijdrage. Er zijn wat veranderingen, er wordt 
aan gewerkt. We verwachten dat we binnenkort een betalingsverzoek aan u kunnen sturen. E.e.a. heeft geen 
invloed op de uitgaven die we in december moeten doen…. 

Afscheid  
Afgelopen donderdag hebben we 
Gerart Kamphuis een fijn pensioen 
toegewenst. Tientallen jaren was 
hij als kunstenaar een bekend 
gezicht op school. Hij gaf schilder- 
en tekenlessen over creativiteit en 
fantasie. De leerkrachten en 
kinderen hebben zijn lessen altijd 
als erg waardevol en leuk ervaren. 
Wij willen Gerart hartelijk 
bedanken voor zijn boeiende 
lessen en enthousiasme!  
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Trefwoord 
Soms zijn er goede redenen om een geheim, geheim te houden. Soms kun je beter een 
geheim onthullen. Bij de verhalen van de komende tijd leren de kinderen hoe je kunt 
omgaan met het al dan niet geheimhouden van geheimen.  
De bijbelverhalen vertellen over Jozef in de gevangenis. En over de schenker en de bakker 
die geheimzinnige dromen hebben. Als de farao later ook een droom heeft, herinnert de 
schenker zich dat Josef kan helpen de geheimen daarin te onthullen.   
 
 

 
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:   
19 november  algemene ouderavond 
27 nov    Pietenmiddag groep 1,2, 3 
 5 december   Sinterklaasviering   
18 december  Kerstviering 
21 en 26 november 10-minuten avonden. Let op, er zijn ook gesprekken op andere tijden.   
20 december  Kerstontbijt. Om 12 uur begint de Kerstvakantie 
6 januari  Eerste schooldag van 2020 
 
 

We feliciteren:       
  
Bradley (1/2), op 9 -11; Babette (7/8) op 11-11; 
Cas (1/2) op 12-11, Sophie (6/7)op 14-11; 
Laurens (1/2) op 16-11; Phileine (1/2) op 18-11; 
Mia (1/2) op 20-11; Vince (7/8) op 22-11. 
 
Zij zijn de komende weken jarig!   
 
 

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

