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Inhoud

Regel van de maand

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame
School’. In onze school hebben wij met elkaar
regels en afspraken gemaakt. We hebben
regels voor de hele school. Deze hangen bij
de ingang. We hebben ook regels in de groep,
deze zijn zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke
maand extra aandacht aan een regel te besteden. In deze
maand is dat de regel ‘Ik loop rustig in school’.
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Agenda:
Week 38
21-09
05-10
06-10
12-10

Startgesprekken
Studiedag Bijeen,
kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Oud papier
Zakelijke ouderavond

Startgesprekken
In week 38 vinden de startgesprekken plaats. Wij verwachten
van elk kind één of beide ouders op gesprek. Bij de groepen
1/2 zijn hier wat uitzonderingen op, de desbetreffende
groepsleerkrachten informeren u hier persoonlijk over.
Het doel van het startgesprek is om kennis te maken met de
nieuwe leerkracht, de behoeften van uw kind op elkaar af te
stemmen en om de doelen van dit schooljaar te bespreken.
Wilt u thuis al nadenken over bijzonderheden van uw kind of
in de thuissituatie die de leerkrachten moeten weten?
De inschrijving opent volgende week maandag om 14.00 uur
en sluit op donderdag om 14.30 uur via Parro.
Vanaf groep 5 voeren we de
gesprekken samen met uw kind.

Te laat

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Het valt ons deze twee weken op dat er
veel leerlingen te laat komen. Juist aan het
begin van de dag worden er belangrijke
mededelingen over het verloop van de
schooldag gedaan. Deze missen de
telaatkomers dan. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind op tijd (half negen, tweede bel) in
de klas zit? Wij hopen op uw medewerking.

Vorig jaar hebben de leerlingen uit de groepen 5
en 6 een aanmeldingsformulier van HVO
meegekregen. Helaas heeft onze HVO-leerkracht
een andere baan en is voorlopig geen vervanger
beschikbaar. Voorlopig (totdat er een leerkracht
beschikbaar is) krijgen de leerlingen uit de
desbetreffende groepen geen HVO-les.

Ouderhulp
Als school kunnen werken wij graag samen met ouders en kunnen dan ook niet
zonder de inzet van ouders. Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar ouders die
het leuk vinden om te ondersteunen bij verschillende werkzaamheden. Denk hieraan aan het
ophalen van oud papier, het netjes maken van de bibliotheek, helpen bij Boekenpret, klaarmaken
van schoolfruit, netjes houden van het schoolplein en het controleren op luizen. Tijdens de
startgesprekken zullen de groepsleerkrachten u vragen of u ergens bij wilt ondersteunen. Denkt u
hier vast over na? Wij hopen op een hoge ouderparticipatie.

Oud papier

Donderdag = wieltjesdag

Dit schooljaar halen we samen met De Krullevaar weer oud
papier op in de wijk. De ophaaldata in 2022 staan gepland voor
donderdag 6 oktober, donderdag 10 november en donderdag 15
december. De ophaaldata voor 2023 zijn op dit moment nog
niet bekend, maar dit zullen we ruim van te voren
communiceren via Parro en onze Facebookpagina. We hebben
in overleg met De Krullevaar besloten om geen briefjes met
de ophaaldata te bezorgen in de wijk. Dit kostte ontzettend
veel (onderwijs)tijd en bovendien zijn veel mensen al op de
hoogte van die ophaaldata via de krant, Parro of de app van
Area. Mocht u een groepsapp hebben met uw straat/wijk, dan
is het misschien handig om dit door te geven aan de mensen
die geen kinderen (meer) op school hebben.

Vorige week donderdag
(gisteren viel helaas in het
water) hebben we
geëxperimenteerd met wieltjes
op het plein. Hier gaan we
voorlopig mee door. Dit
betekent dat de leerlingen uit
groep 3 tot en met 8 op
donderdag een
buitenspelattribuut met wieltjes
mee mogen nemen. Hierbij kan
gedacht worden aan skeelers,
een skateboard
of een step. Let op!
Elektrische wieltjes
zijn niet toegestaan.

Iedere ophaaldag levert onze school een paar honderd euro op.
Een groot bedrag voor een school. Dit geld gebruiken we voor
ons onderwijs en komt dus ten goede aan onze leerlingen.

Verkeerssituatie
Onze Medezeggenschapsraad is al een aantal maanden in contact met de gemeente omtrent de
verkeerssituatie bij school. De Kiss and Ride-strook zou worden aangepast, het verkeersbord van
fietspad zou weggehaald worden en er zouden borden geplaatst worden met schoolzone. Intussen
is het bord met Kiss and Ride-zone verplaatst naar het begin van de parkeerplaats. Helaas zijn de
andere beloften nog niet waargemaakt. Wordt vervolgd.

Even voorstellen
Hallo,
Een aantal van u heeft mij al in de school gezien, mijn naam is Jennita
Metselaar Boertien. Ik ben getrouwd met Cor en wij wonen in Hollandscheveld. Wij hebben een zoon Hans (23jr) die inmiddels niet meer thuis woont.
Ik ben 12 jaar werkzaam als onderwijsassistent bij Bijeen en heb op verschillende scholen gewerkt,
met als vaste werkplek obs Vogelvlucht in Elim. Op dinsdagochtend en vrijdagochtend ben ik bij
De Goudvink. Mijn werk is heel verschillend per school: in de klas ter ondersteuning van de
leerkracht, soms ga ik met groepjes uit de klas om te werken. Ook werk ik één op één met
leerlingen op de laptop met het taalprogramma Bouw! Graag maak ik er, samen met mijn collega's,
een gezellig en leerzaam schooljaar.
Hartelijke groet, Jennita

Van juf Henny

Conciërge

Zoals u allen weet is mijn man ernstig ziek.
Twee jaar geleden is bij hem slokdarmkanker
geconstateerd. Na een zware operatie,
aanpassingen rond het eten en drinken, zijn er
vorig jaar na de zomer uitzaaiingen in de
lymfeklieren ontdekt. Nu zijn we weer een jaar
verder, met om de twee weken chemo en
immunotherapie. Bij de laatste scan bleken de
uitzaaiingen verkleind en was er zelfs eentje
niet meer te zien! We hebben daardoor een
fijne zomervakantie gehad en leven weer met
hoop. Voor mij betekent dit dat ik met frisse
moed begonnen ben met dit schooljaar. Ik ben
op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.

Vanaf deze week is Ageeth Mulder bij ons
gedetacheerd vanuit Stark. Ageeth zal juf
Henny ondersteunen met kleine
administratieve klussen. Daarnaast zal ze
conciërgetaken op zich nemen. Ageeth is op
maandag, woensdag, donderdag en
vrijdagmorgen aanwezig van 07.45 - 10.45 uur.

Teamfoto
Wellicht is het u opgevallen dat er op onze website een verouderde teamfoto staat. Vanwege de
coronamaatregelen en een volle agenda van de fotograaf op onze studiedagen, was het lang niet
mogelijk om een nieuwe, complete teamfoto te maken. Tijdens onze startvergadering is het er dan
eindelijk van gekomen!
Hieronder staat het team van obs de Goudvink 2022-2023, met hierbij hun namen (tussen haakjes
de groepen bij de leerkrachten of de andere functie).
Voorste rij (v.l.n.r.): juf Mirella (groep 8 & intern begeleider) en juf Mischa (groep 1/2a & 3)
Tweede rij (v.l.n.r.): juf Charissa (groep 5 & 6), juf Rowena (groep 1/2b) en juf Janet (groep 3)
Derde rij (v.l.n.r.):

juf Danielle (groep 5), meester Bart-Jan (groep 6), juf Jennita
(onderwijsassistent), juf Kim (groep 8), juf Mariëtte (onderwijsassistent), juf
Henny (directie), juf Lammie (intern begeleider) en juf Wilma (groep 1/2a)

Achterste rij (v.l.n.r.): meester Roan (groep 1/2b), juf Frederiek (groep 4), meester Ramon (groep 7)
en meester Jan (onderwijsassistent)

Bijlage
Bijlage I:

Cruyff Court

TEST JE SKILLS
EN DOE MEE!

CRUYFF COURT
HOOGEVEEN
ELKE MAANDAG EN
VRIJDAGMIDDAG IN
SEPTEMBER

OPENING: 5 SEPTEMBER VANAF 14:30 UUR

Kickoff met NASSER EL JACKSON 5 september om 14:30!

START:
MAANDAG 5
SEPTEMBER 2022

CRUYFF COURT
HOOGEVEEN

Vanaf 5 september GRATIS WORKSHOPS op het Cruyff Court
ELKE MAANDAG EN VRIJDAG VAN 15:00 TOT 17:00
DJEMBÉ - FREERUNNING - THEATER - HOCKEY - RAP
BREAKDANCE - MINDBOXING - TAEKWONDO - GRAFFITI

Tamboerlaan

KUNSTATELIER - DJ - STREETDANCE
TIKTOK DANS - CROSSFIT - HANDBAL

Kom GRATIS je nieuwe
skills testen!

Voor iedereen van 8 t/m 15 jaar!
KOM LANGS EN DOE MEE!

Dankzij een unieke samenwerking van het Jeugdfonds Sport & Cultuur met de Johan Cruyff Foundation worden er
nu ook culturele en creatieve activiteiten op de Cruyff Courts georganiseerd. Het project Cultuur@CruyffCourts
legt de verbinding tussen sport en cultuur, zodat nóg meer kinderen zich kunnen uitleven op de Cruyff Courts.

cultuurcruyffcourts.nl

#cultuurscoort

