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Kinderboekenweek 
Komende woensdag openen we de Kinderboekenweek met een 
optreden van kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander. Met 
haar vaste begeleider Mattie Poels speelt ze de voorstelling Kaat & 
Ko voor de groepen 1 , 2 en 3, en de voorstelling Spekkie en Sproet 
voor de groepen 4 t/m 6. Direct na afloop, tussen 12 en 12.30 uur, 
zijn er boeken van Vivian te koop, die dan ook direct door haar 
gesigneerd kunnen worden. Als de kinderen thuis al boeken van 
Vivian hebben, mogen ze die ook meenemen om te laten signeren.  
Er zijn de komende weken natuurlijk meer boekenweek 
activiteiten op school. Via onze app houden we u op de hoogte.   
 
Project Sociale Veiligheid 
Met het oog op de sociale veiligheid van kinderen (en medewerkers) doen de scholen van “De Vier 
Windstreken” het project Sociale Veiligheid. Daarmee voldoen de scholen tevens aan de eisen die 
tegenwoordig door de inspectie gesteld worden. Het project wordt uitgevoerd door GGD Midden Holland. De 
eerste stap hierin is een studiedag met het team die plaats vindt op 18 oktober. Op 19 november zal een 
algemene ouderavond plaatsvinden waarop de ouders geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken 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.   
 
Sportdag 
In samenwerking met MBO Rijnland hebben we op 9 oktober met de hele school een schoolsportdag. Dat 
gebeurt op het terrein van voetbalvereniging Olympia. Voor de studenten van de opleiding sport en beweging 
maakt het organiseren en begeleiden van de sportdag deel uit van hun examen.  
De kinderen worden ’s morgen om 8.40 van school opgehaald door de studenten en om 12 uur ook weer 
teruggebracht. U kunt de kinderen dus gewoon brengen en halen op school, zoals u gewend bent. Als u in de 
gelegenheid bent om even te komen kijken, bent u van harte welkom. Als het weer op 9 oktober erg 
tegenvalt, hebben we een uitwijkmogelijkheid. In dat geval verneemt u dat uiterlijk ’s morgens voor 8 uur van 
ons via de Social Schools App en via email.  

 
Veilig in het Verkeer 
De scholen zijn weer begonnen, dus ook de verkeerslessen. Aanstaande 
dinsdag wordt er een voorbeeldles gegeven door juf Sandra, medewerker van 
School op Seef, de organisatie die met provinciale subsidie het 
verkeersonderwijs bevordert. De kinderen van de groepen 4 en 5 moeten hun 
fiets niet vergeten dinsdag!  
 
Veilig op school 
De komende weken oefenen we de ontruiming van de school en evalueren we 
ons ontruimingsplan. Als we allemaal goed weten wat we moeten doen bij het 
horen van het alarm, gaan we ook een keer plotseling ontruimen.  
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Inventarisatie ouderhulp. 
Enkele ouders hebben er al naar gevraagd. Er wordt nog even hard gewerkt aan verbeteringen bij de 
organisatie van de ouderhulp. U wordt binnenkort geïnformeerd.    
 
We sparen voor Kijana  
Zoals u weet sparen wij al een aantal jaren, met de Schaal-van-Samen-
Delen, voor het Bella Centre in Kenia. De stichting die zich inzet voor de 
Bella Kids heet Kijana. Deze stichting is opgezet door een oud-leerling van 
onze school, Lenette Vlasman.  
Zonder waarschuwing vooraf werd het opvangcentrum van Kijana in de 
zomer van 2018 met de grond gelijk gemaakt. Maar Lennette en haar 
collega’s laten zich niet uit het veld slaan, het project Kijana gaat door met 
het bieden van opvang en onderwijs aan de weeskinderen uit de regio.   
Afgelopen jaar hebben wij met de Schaal-van-Samen-Delen, de opbrengst van de Kerstcollecte en de opbrengt 
van de Zomermarkt, een bedrag van 775 euro kunnen over maken. Van dit bedrag werd onder meer een 
kooktoestel gekocht.   
Elke maandag (of als dat beter uitkomt ook op andere dagen)  kunnen de kinderen geld meenemen voor de 
Schaal-van-Samen-Delen.  
 
Schoolplein 
Op ons schoolplein verblijven in de avonduren regelmatig groepjes jongeren. Het plein is na schooltijd geen 
verboden terrein, ook jongeren die gezelligheid zoeken zijn gewoon welkom. Maar de vernielingen die de 
afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en de troep die achtergelaten wordt, vinden we wel erg vervelend. 
Daarom hebben we contact opgenomen met de wijkagent. We vragen ouders die in de buurt wonen ook een 
oogje in het zeil te houden, bijvoorbeeld door eens een keertje extra over het schoolplein te lopen.   

 
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:   
1 oktober  groep 4 en 5: verkeersles, fiets meenemen! 
2 oktober   start Kinderboekenweek 
9 oktober  sportdag 
18 oktober  studiedag sociale veiligheid, vrije dag voor de kinderen 
21 t/m 25 oktober herfstvakantie 
19 november  algemene ouderavond 
 
 

Rick vierde 25 september zijn verjaardag, nog van harte! 
We feliciteren Brechje en Kobus (2 okt), Chloé (4 okt),  
Samuel (9 okt) die de komende weken hun verjaardag vieren!  

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

