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De oude school is gesloopt 
Misschien heeft u het al gezien, maar de oude Goeman is helemaal gesloopt. Het is nu een lege 
vlakte… Maar, heel binnenkort wordt er gestart met het nieuwe gebouw; al snel wordt er geheid en 
we denken na over het feestelijke eerste paal moment.  
 
Nog even voor de zekerheid: het nieuwe adres van de tijdelijke huisvesting is: 
Goeman Borgesiusschool 
Dr. H. Colijnstraat 78 
1067 CH Amsterdam 
 
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd 
 
Nieuwe juf in unit 1/2 
Zoals jullie weten is meester Justin meester geworden op een school in Haarlem. Gelukkig hebben 
we een nieuwe juf gevonden: juf Melanie. Wij heten haar van harte welkom! 
 
Social Schools App 
Steeds meer ouders zijn lid van onze schoolapp! Via deze app kunnen we als school heel makkelijk 
berichten naar u toe sturen. Iedere unit/groep krijgt zijn eigen groepsapp, waarin de leerkracht 
berichtjes kan sturen naar u als dat nodig is. Mis dus niets, en word lid van onze app via onze 
website: www.goemanborgesiusschool.nl. 

Nieuws van de oudercontactmedewerker 

Carla Krabben oudercontactmedewerker stopt per 1 januari. De functie, zoals die nu is, 
verdwijnt op de scholen. Dat gaat nu wel veranderen. Gina van de Voorschool gaat de 
ouderbijeenkomsten voor de VVE ouders organiseren en zal/mag zich alleen richten op de 
ouders met kinderen tussen de 2 en 7 jaar. U kunt met uw wensen bij haar terecht. 
Natuurlijk zal de school af en toe ook een ouderbijeenkomst voor alle ouders van de school 
organiseren  

Carla: ‘Met veel plezier heb ik op de Goemans gewerkt. Jammer dat het stopt.  Ik ga nu 
helemaal op de Noordmansschool werken. Bedankt voor de fijne samenwerking en de 
gezellige,goede bijeenkomsten die ik met u heb gehad. Ik hoop dat u en uw kinderen nog 
fijne jaren krijgen op de Goeman Borgesiusschool’.  

 
MR nieuws, vacature 
In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren 
aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://stickers.be/wp-content/uploads/2017/01/kerst-stickers-kerstbal-5.svg&imgrefurl=https://stickers.be/sticker/kerstbal-5/&docid=01HoCPSrbWKjkM&tbnid=NypBl-8BZ7L_DM:&vet=10ahUKEwiJ4I_5gZvYAhUlDcAKHfSjDMYQMwhsKDEwMQ..i&w=800&h=763&bih=924&biw=1920&q=kerstballen cartoon&ved=0ahUKEwiJ4I_5gZvYAhUlDcAKHfSjDMYQMwhsKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
http://www.goemanborgesiusschool.nl/


en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur. De school 
is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken! 
 

Fijne vakantie en alvast een goed 2018!!! 
Belangrijke dagen: 

 Kerstvakantie 25 december t.m. 5 januari 

 8 januari studiedag, kinderen vrij 

Kijkt u ook eens op onze website: www.goemanborgesiusschool.nl 


