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Nieuwsbrief 9 september 2020 

Agenda: 
30 september:  start Kinderboekenweek 
02 oktober:  schoolfotograaf 
15+16 oktober:  studiedagen, kinderen vrij 
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie 
25 oktober:  wintertijd gaat in 
 

 
De volgende nieuwsbrief komt op  7 oktober 
 
We zijn weer begonnen! 
Na een lange zomervakantie zijn de kinderen weer op school. De eerste twee weken besteden we 
veel tijd aan de groepsvorming. Een fijne groepssfeer is de basis van ons leren en erg belangrijk! 

De organisatie van onze school is veranderd. Er is in de school een duidelijke structuur. We beginnen 
in de kring en daarna gaan we lezen. Als kinderen goed kunnen lezen ligt de nadruk bij het lezen vooral 
op de leesbeleving. Als kinderen leuke boeken lezen, gaan zij vanzelf erg vooruit. Afgelopen jaar 
hebben wij daarom ook meer dan 300 nieuwe boeken gekocht om het lezen te stimuleren. 

Ook wat betreft de gym is er iets veranderd. Twee maal per week is er een beweegactiviteit: gym en 
dans. Eén keer gym is verplicht, de andere keer mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen! 

Voor de vakantie zijn de CITO toetsen afgenomen. Er is goed gekeken naar de toets uitslagen. Wat 
kunnen de kinderen wel en waar moet de volgende periode aan gewerkt worden. Alle leerkrachten 
hebben n.a.v. van die gegevens plannen gemaakt voor lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. 

Zelf werk ik als directeur vier dagen op de Westerschool. Wisselend ben ik op de maandag of vrijdag 
vrij. Als u vragen heeft kunt u altijd een afspraak met mij maken. Op de dagen dat ik afwezig ben  is juf 
Ineke ambulant. Op mijn werkdagen ben ik niet altijd op school. Er is ook regelmatig overleg met de 
directeuren van de andere D4W scholen, financiële besprekingen, werkgroepen van directeuren etc. 
Voor mij bent u als ouders erg belangrijk, dus mocht u mij niet kunnen spreken, geeft u uw gegevens 
even door aan meester Abdel, meester Jan of juf Els. Ik bel u dan terug en dan maken we een afspraak. 
Zo maken wij met elkaar het onderwijs van uw kind nog beter. 

Juf Annemiek is onze onderbouw coördinator (leerjaar 1 t/m 4) en juf Margret is onze bovenbouw 

coördinator leerjaar 5 t/m 8). Zij regelen voor die leerjaren de organisatorische zaken op school.  

In de volgende nieuwsbrief leest u wat meer over het werk van de intern begeleiders juf Ineke, juf 
Anouk en juf Willemijn. 

Een fijn schooljaar toegewenst, 

Agnes Dreier 

http://www.d4w.nl/
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Nieuws uit unit 1: 
We hebben nu twee kringen, kring groen (kikkers) & blauw (kwallen). We spelen & werken samen in 
beide kringen. In kring blauw staat bijvoorbeeld de huishoek en een groente- en fruitwinkel. Ons thema 
is "groente en fruit". We vinden het leuk als er komende weken bijzonder fruit of groente mee naar 
school komt op donderdag en vrijdag, want dan is het fruit- en groentedag. In kring groen staat de 
bouwhoek en hebben we een atelier waar de kinderen kunnen knutselen. We maken verftekeningen 
van groente- en fruit. Op de 10 minuten gesprekken kunnen jullie eindelijk onze lokalen zien.  
We krijgen elke dag aanbod. Dan leren we rekenen, taal en schrijven in kleine groepjes. 
 
Bijbelverhalen unit 1: 

We begonnen vorige week met het scheppingsverhaal en zongen het liedje "diep, 
diep, diep als de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het water 
blauw is Jezus liefde voor jou". Deze week vertellen we dat Adam & Eva uit het 
paradijs werden weggestuurd. Volgende week vertellen we het verhaal van de toren 
van Babel. 

 
Nieuws uit unit 2: 
In unit 2 hebben we drie kringen: kring rood, oranje en geel. Elke kring heeft zijn eigen kleur 
puzzelstukjes. 
We starten om 8.30 in onze eigen kring en gaan daarna naar de aanbodgroepen om te rekenen, 
schrijven en lezen.  Leerjaar 3 is bezig geweest met de eerste letters! 's Middags zijn we bezig met 
activiteiten om elkaar beter te leren kennen. We hebben bijen geknutseld, want iedereen hoort erBIJ. 
Ook hebben we getekend, spelletjes gedaan en natuurlijk gespeeld op het grote schoolplein. We 
hebben in beide units een verjaardagskalender gemaakt voor het komende schooljaar. 
 

   
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit unit 3: 
We zijn weer gestart! 
Ook in unit 3 zijn we weer met goede moed en goede zin gestart aan dit nieuwe schooljaar. We hebben 
een mooie plek op de zolder. Fijne, lichte lokalen met veel ruimte. Al zitten we er wel met veel 
kinderen, de sfeer is goed. De eerste week hebben we verteld, getekend en geschreven over onze 
zomervakantie, we kregen in de leerjaren instructie over rekenen en spelling en ontdekten weer wat 
de regels en goede gewoontes zijn op de unit.  
Deze tweede week zijn we in de middag ook weer gestart met de uitdagingen, de kinderen mogen dan 
zelf indelen welke uitdagingen ze die week gaan doen. Het onderwerp voor de komende weken is 
'evenwicht & kringloop' hier zullen we in de kring en in de leerjaren ook aandacht aan geven. 
We gaan er met elkaar een gezellig jaar van maken! 
Groeten van de juffen van unit 3 

De bibliotheek van 

unit 2 en 3 

http://www.d4w.nl/
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Nieuws uit unit 4: 
De vakantie is voorbij...we gaan weer aan de slag! Heel fijn om alle kinderen te zien in unit 4. Best wel 
weer spannend, maar we hebben goede eerste weken gehad en dat belooft veel goeds voor dit 
schooljaar! 
De kinderen van leerjaar 7 en 8 zitten vanaf dit schooljaar in unit 4 in drie kringen. Een aantal vakken 
doen we met de kring, zoals bijvoorbeeld godsdienst, begrijpend lezen, lezen, eten en drinken. 
Daarnaast doen we een aantal vakken groepsoverstijgend en gaan we in niveaugroepen uit elkaar. Dit 
is bijvoorbeeld tijdens rekenen, spelling en taal. 
En de middagen gaan met de hele unit aan de slag met de uitdagingen waarin o.a. de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in verwerkt zitten.  
Wij hopen op een fijn en leerzaam schooljaar!  
Juf Tessa, juf Fleur, juf Olga, juf Alice en juf Margret 
 
Bijbelverhalen unit 2,3,4: 
Bijbelverhalen in unit 2, 3 en 4 
Tijdens de godsdienstles wordt de komende weken in de kringen vertelt over Mozes. Mozes groeide 

op als prins van Egypte. Toen hij zag hoe zijn volk, de Israëlieten werd 
behandeld, vroeg hij aan de farao of hij het volk wilde laten gaan. De 
farao gaf hiervoor geen toestemming. Met hulp van God moet 
Mozes de farao overtuigen. Het moet alleen heel ver gaan voor de 
farao overtuigd is en de Israëlieten eindelijk laat gaan, namelijk: pas 
na 10 plagen 

 
Nieuwe personeelskamer: 
Ook voor de juffen is het fijn als ze even rustig hun boterham 
kunnen eten. In de oude personeelskamer was het veel te krap, 
vandaar dat we sinds dit schooljaar een nieuwe mooie 
personeelskamer hebben! 
   

 
 

 
 
Rookvrije generatie: 

Vanaf augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. Dit geldt voor primair 

en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. 
Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van 
meeroken. Binnenkort zal er een bord aan het hek hangen en zullen we 
handhaven op deze regel. 

 
 
 

De nieuwe personeelskamer met een  

grote tafel en fijne zitbankjes 

http://www.d4w.nl/
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EU schoolfruit: 
We hebben ons weer ingeschreven voor het Europees Schoolfruitprogramma. Als we 
worden ingeloot, ontvangen we vanaf 9 november t/m medio april weer drie keer per 
week fruit. 
 
 

 
De jarigen tot en met woensdag 7 oktober:                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtsport 
Buurtsport vindt elke week* plaats op de onderstaande locaties en tijden. 
Maandag        Korte Akkeren        Schoolplein Westerschool                  14:30 – 16:00 uur 
Vrijdag            Korte Akkeren        Schoolplein KAS                                    15:00 – 16:30 uur 
 
                                                 * met uitzondering van de schoolvakantie 

Brede School nieuws 
Kijk voor het actuele aanbod naschoolse activiteiten op de website  
www.bsgouda.nl/weekbrief/korte-akkeren  
 
 

12 Roos  
12 Nora  
16 Manar  
19 Kyano  
20 Lina  
24 Sofian  
25 Maja  
28 Coen  
28 Simon  
28 Jeroen  
28 Valerie  
30 Christiaan  
03 Ilse  
03 Siban  
07 Widad  
 

http://www.d4w.nl/
https://www.bsgouda.nl/programma/korte-akkeren/

