Kalender
Schooljaar 2017-2018

De Goeman Borgesiusschool helpt ieder “sterretje” een “ster” te worden.
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Kalender 2017-2018
Beste ouders/ verzorgers,
Voor u ligt de nieuwe kalender van schooljaar 2017-2018. Het wordt zeker weer een bijzonder en
goed schooljaar. We hebben afscheid genomen van het oude gebouw aan de Aalbersestraat. Daar
wordt nu een nieuw schoolgebouw neergezet. In de tussentijd zitten we in de tijdelijke
huisvesting.
De belangrijkste informatie van dit schooljaar vindt u terug links van de kalender en rechts heeft u
nog ruimte om eigen aantekeningen te maken. In de nieuwsbrief en op de website kunt u
veranderingen en aanvullingen terugvinden.

Voor meer informatie over dit schooljaar kunt u ook op onze website terecht. Daar kunt u ook de
schoolgids van 201/2017 downloaden. Zie www.goemanborgesiusschool.nl

En download vooral onze app: Social Schools. Zo blijft u altijd op de hoogte.
Adres van de school:
Goeman Borgesiusschool
Dr. H.Colijnstraat 78
1067 CH Amsterdam
Tel. 020-6131807
info@goemanborgesiusschool.nl

Bestuur van de school:
Stichting Westelijke Tuinsteden
Thomas van Aquinostraat 2
1064 NE Amsterdam
Tel. 020-3460690
Bestuurder: Joke Middelbeek

Leerplichtambtenaar: Johan Kruijt
Directie:
Directeur
Adjunct-directeur

Lilian Ponse
Frederik Nijmeijer
Schooltijden:
Voorschool

Alle dagen

De Vlindergroep van 8.30 tot 10.55 uur .
De Rupsengroep van 11.30 tot 13.55 uur.

Groepen 1 t/m 8 en Nieuwkomers

Alle dagen

Van 8.30 uur t/m 14.00 uur

Inschrijven: zie daarvoor de schoolgids op de website: Stedelijk Toelatingsbeleid
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Belangrijke mededelingen en tips:


Schooltijden: We vinden het belangrijk dat de leerkrachten op tijd met de les beginnen. Wilt u
daarom uw kind niet te laat naar school brengen! De eerste bel klinkt om 8.20 uur, de
schooldeuren gaan dan open, bij de tweede bel om 8.30 uur starten de lessen. Als uw kind ziek
is, dan kunt u dat van 08.00 uur t/m 08.30 uur telefonisch of mondeling melden bij de
administratie. De leerkracht weet dan waarom uw kind afwezig is. Ongeoorloofd verzuim geven
wij altijd door aan de leerplichtambtenaar!



De schooltandarts komt bij ons op school.
Twee keer per jaar komt de schooltandarts Katinka van de Griendt op school. Zij controleert het
gebit en verhelpt klachten. Ook leert de tandarts de kinderen hoe ze hun tanden het beste kunnen
verzorgen. Als uw kind voor het eerst komt dan krijgt uw kind een kaartje en een brief mee naar
huis. Op het kaartje vult u in of uw kind wel of niet door de tandarts behandeld mag worden. Als u
ja hebt ingevuld, dan wordt uw kind elk jaar twee keer gecontroleerd en eventueel behandeld door
de schooltandarts. Uw toestemming kunt u uitsluitend schriftelijk intrekken.



Brengen en halen: Als u uw kind van school komt halen, wilt u dan buiten blijven wachten? Alle
groepen worden naar de deur of het hek gebracht door de leerkrachten. De kinderen van groepen
1/2 en de kinderen van groep 3 en 4 moeten door een volwassene naar school worden gebracht
en opgehaald. Oudere zusjes en broertjes kunnen hierin geen verantwoordelijkheid dragen. Laat u
het altijd even weten aan de groepsleerkracht wanneer iemand anders uw kind van school komt
ophalen.



Zwemmen: Alle kinderen van groep 5 kunnen zwemles krijgen in het Sloterparkbad. Dit jaar
wordt er donderochtend na schooltijd gezwommen. De lessen worden door het stadsdeel betaald.
De organisatie en verantwoordelijkheid liggen bij de ouders/verzorgers van groep 5.



Lunch, tussendoortjes en traktaties: De kinderen eten voor of na de middagpauze gezamenlijk
in de groep. Het is verstandig om de kinderen een gezonde en goede lunch mee te geven. Een
goede lunch verbetert de prestaties van de kinderen. Om 10.00 uur hebben de kinderen pauze.
Uw kind kan dan ook wat drinken en een tussendoortje zoals een appel of een stuk komkommer
eten. Geef uw kind niet te veel eten en drinken mee. Geef uw kind in ieder geval geen snoep mee.
Ook als uw kind jarig is het bij ons de afspraak een gezonde traktatie mee te geven. Traktaties
met toegevoegde suikers mogen dan ook niet uitgedeeld worden, want we zijn een suikervrije
school. Alleen bij speciale gelegenheden, zoals het kerstdiner is eten met suiker bij uitzondering
toegestaan.



Verlof: Aanvraag van extra vakantie/verlof kunt u bij de directie doen.
Het is niet toegestaan buiten de schoolvakanties uw kind van school te houden. Formulieren voor
het aanvragen van extra verlof bij bijzondere omstandigheden zijn bij de administratie te
verkrijgen en moeten 6 weken van tevoren ingeleverd worden. Alleen de directie of de
leerplichtambtenaar kan u toestemming geven.
Er wordt alleen voor bijzondere omstandigheden verlof toegekend.

Belangrijke adressen en telefoonnummers:
Schoolarts: Lana Babic, Jan Tooropstraat 5, 020-5555733.
Naschoolse opvang:
1. Buurthuis Geuzenveld, Stichting Impuls, 020-6112083.
2. BSO Communitykids
Ilja Bakker: 0641044043 en Floor Gunkel: 0614208208
www.communitykids.nl en info@communitykids.nl
Schooltandarts: Katinka van de Griendt, Marius Bauerstraat 30-4, 020-6166332.
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Wie werkt waar?
Team
unit 1/2A
unit 1/2B
unit 1/2C
unitmanager
onderwijsassistent
onderwijsassistent

Laura Eijt/Andrea Abma
Jordy Smeekens
Justin Verhoeff
Justin Verhoeff
Hasnaa el Halimi
Fatma Sener

unit 3/4 A
unit 3/4 B
unit 3/4 C
unitmanager:

Saskia van Tienen
Rinia Mangal/Steve van den Berg/Anja Grove (na de kerst)
Bart Evers/Ron Volkers
Bart Evers

unit 5/6A
unit 5/6 B
unit 5/6C
unitmanager:

Jimmy Teunis/Anja Grove
Eliah van ’t Noordende-Roelofse/Johan Wolzak
Hayriye Guner/Miranda Oosterveld
Jimmy Teunis

unit 7/8A
unit 7/8B
unit 7/8C
unitmanager:

Marcia Engel
Merel Bechger
Bob Schulken
Marcia Engel

Nieuwkomers

Viola Spaargaren/Marieke Voorham nk 1
Brigitte Brinkel nk 2

Gymnastiek

Nils Schaap

Extra personeel
Jet Miltenburg

intern begeleider; voorschool en unit 1 t/m 4 ma, di en do

Niels Konings

intern begeleider; unit 5, 6, 7 en 8 + NK; ma, di, wo, do. en vrij

Hans Lassche

psycholoog: di en vrij

Liesbeth Tissen

therapeut kind en motoriek:

Irena Domonji

ouder- en kindadviseur (OKA): ma en do

Selma Jagt

logopedist: ma

ondersteunend
personeel
administratie

Johanna Boom: ma, di, do en vrij

conciërge

Ahmed Ahmed: ma, di en wo

directie
directeur

Lilian Ponse-De Vries: ma t/m do

Adjunct-directeur

Frederik Nijmeijer: di t/m vrij
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Augustus 2017
Agenda
1 di
2 wo
3 do
4 vr
5 za
6 zo
7 ma
8 di
9 wo
10 do
11 vr
12 za
13 zo
14 ma
15 di
16 wo
17 do
18 vr
19 za
20 zo
21 ma
22 di
23 wo
24 do
25 vr
26 za
27 zo
28 ma
29 di
30 wo
31 do

Aantekeningen

Team op school aanwezig
Team op school aanwezig
Team op school aanwezig
Team op school aanwezig

Bij ziekte van de leerkracht wordt de groep verdeeld, tenzij een invaller of een
teamlid de groep overneemt. De kinderen worden meestal over hun eigen bouw
verdeeld. Bij erg veel zieke leerkrachten kan het nodig zijn dat kinderen naar huis
gestuurd worden. Dit zullen we zoveel mogelijk trachten te voorkomen, maar is toch in
een aantal gevallen niet te vermijden. U krijgt dan wel bericht.
Nieuwsbrief.
Regelmatig krijgen de kinderen op vrijdag de nieuwsbrief op “geel”
papier mee! Daar staat altijd actuele informatie en nieuws in. Mocht u de
brief kwijtraken of niet gekregen hebben, dan is de brief terug te vinden
op de website www.goemanborgesiusschool.nl.
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September 2017
Agenda
1 vr
2 za
3 zo
4 ma
5 di
6 wo
7 do
8 vr
9 za
10 zo
11 ma
12 di
13 wo
14 do
15 vr
16 za
17 zo
18 ma
19 di
20 wo
21 do
22 vr
23 za
24 zo
25 ma
26 di
27 wo
28 do
29 vr
30 za

Aantekeningen
Team op school aanwezig
1e schooldag, offerfeest

Ouderinfo avond unit 1 t/m 4 19:00 tot 20:30
Info uurtje nieuwe ouders 09:00
Ouderinfo avond unit+nieuwkomers 5 t/m 8 19:00 tot 20:30

Opening schooljaar voor de ouders.
Op 19 september zijn de ouders van de units 1 t/m 4 vanaf 19.00 uur van harte
welkom. De koffie en thee staat dan klaar. Om 19.00 uur opent de directie het
schooljaar en geeft dan algemene informatie over het nieuwe schooljaar. Daarna
kunnen de ouders naar de klas van hun kind. De leerkrachten geven de ouders dan
informatie over het programma en de regels van de groep. Op donderdag 21
september is er een zelfde programma, maar dan voor de ouders die kinderen
hebben in de units 5 t/m 8 en de Nieuwkomers. Tijdens deze avonden zijn de
kinderen niet welkom!!
BeVo middagen
Op de Goeman Borgesiusschool vinden we het erg belangrijk dat kinderen zich
creatief kunnen ontwikkelen. Op de BeVo (BeVo=Beeldende Vorming) middagen
worden de leerlingen uit alle klassen gemixt om creatief bezig te zijn. In elk lokaal
wordt iets anders gedaan. Er worden ook educatieve medewerkers van SEP
uitgenodigd die samen met de kinderen aan de slag gaan. Er worden prachtige
dingen gemaakt met bijvoorbeeld klei, papier en rest materiaal.
Schooltuinen
In groep 6 gaan de kinderen naar de schooltuinen. Ze krijgen daar theorielessen en gaan ook
werkelijk met een tuintje aan de slag.
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Oktober 2017
Agenda
1 zo
2 ma
3 di
4 wo
5 do
6 vr
7 za
8 zo
9 ma
10 di
11 wo
12 do
13 vr
14 za
15 zo
16 ma
17 di
18 wo
19 do
20 vr
21 za
22 zo
23 ma
24 di
25 wo
26 do
27 vr
28 za
29 zo
30 ma
31 di

Aantekeningen
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Studiedag kinderen zijn vrij
Kinderboekenweek

Info avond groep 8 ouders en leerlingen
Groep 1/2 naar Artis
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Schoolfeest, start Kinderboekenweek.
Ieder jaar besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek. De 61e Kinderboekenweek vindt plaats
van woensdag 4 t/m zaterdag 14 oktober 2017. Tijdens de Kinderboekenweek 2017 is het thema
Griezelen! In die week komt Meneer B ook weer langs in de theaterzaal.

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
De kinderen en ouders/verzorgers van groep 8 krijgen op dinsdag 17 oktober van
19.00 uur - 20.30 uur informatie over het schooladvies, de schoolkeuze en het
kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Er wordt uitgelegd op welke
manier tot een schooladvies gekomen wordt en hoe de aanmelding op een school
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voor voortgezet onderwijs moet gebeuren. Op deze avond zijn ook docenten van het voortgezet
onderwijs aanwezig aan wie u al uw vragen kunt stellen.
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November 2017
Agenda
1 wo
2 do
3 vr
4 za
5 zo
6 ma
7 di
8 wo
9 do
10 vr
11 za
12 zo
13 ma
14 di
15 wo
16 do
17 vr
18 za
19 zo
20 ma
21 di
22 wo
23 do
24 vr
25 za
26 zo
27 ma
28 di
29 wo
30 do

Aantekeningen

Algemene ouderavond 19:00 uur

Info uurtje nieuwe ouders 09:00
Sint Maarten

Oudergespreksavond vanaf 14.30 uur
Pietenochtend groepen 1 t/m 4 + NK

Oudergespreksavond/rapportbespreking.
Tijdens deze gesprekken worden ouders geïnformeerd over het werk, het gedrag en de vorderingen
van hun kind(eren). Deze besprekingen duren tien minuten per kind. Als de leerkracht denkt meer tijd
nodig te hebben, krijgt u een uitnodiging voor een nieuwe afspraak. Uiteraard kunt u zelf ook om
meer tijd vragen. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: op 21 november is er ook
een oudergespreksmoment, maar dan zonder rapport. De ouders krijgen dan mondelinge informatie
of het functioneren van hun kind.
Algemene ouderavonden.
Twee keer per jaar is er een algemene ouderavond. Op deze avonden worden speciale onderwerpen
besproken. De avonden starten altijd om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. In de nieuwsbrief en via
onze schoolapp op de website zal van te voren aangegeven worden wat het onderwerp is. Kinderen
zijn in ieder geval dan niet welkom.
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December 2017
Agenda
1 vr
2 za
3 zo
4 ma
5 di
6 wo
7 do
8 vr
9 za
10 zo
11 ma
12 di
13 wo
14 do
15 vr
16 za
17 zo
18 ma
19 di
20 wo
21 do
22 vr
23 za
24 zo
25 ma
26 di
27 wo
28 do
29 vr
30 za
31 zo

Aantekeningen

Sinterklaas kinderen om 12:00 vrij

Info uurtje nieuwe ouders 09:00
Kerstdiner 17:00

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Kerstmaaltijd
Op donderdag 21 december is de kerstmaaltijd! Op die dag is er
school tot 12 uur. De kinderen zijn ’s middags vrij en worden
weer om 17.00 uur op school verwacht. Dan begint het
kerstfeest. De klassen zijn sfeervol versierd en de ouders maken
lekkere hapjes. In de klassen wordt met elkaar gegeten, verhalen
voorgelezen en er is leuke muziek. Kortom, het is altijd heel
gezellig en sfeervol in de groepen. Terwijl de kinderen in de
groepen feest vieren, kunnen de ouders in de Tuin genieten van
een lekker hapje, drankje en gezellige muziek.

Huisbezoeken.
De Goeman stelt een goed contact tussen ouders en school zeer op prijs. Een goede
samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan een goede ontwikkeling van de
kinderen. De leerkrachten komen daarom regelmatig bij alle kinderen uit de klas op
huisbezoek. Dat gaat natuurlijk wel op afspraak. Kinderen, ouders en leerkrachten
beleven hier altijd heel veel plezier aan.

11

Januari 2018
Agenda
1 ma
2 di
3 wo
4 do
5 vr
6 za
7 zo
8 ma
9 di
10 wo
11 do
12 vr
13 za
14 zo
15 ma
16 di
17 wo
18 do
19 vr
20 za
21 zo
22 ma
23 di
24 wo
25 do
26 vr
27 za
28 zo
29 ma
30 di
31 wo

Aantekeningen
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag, kinderen zijn vrij

Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen
De voorleesdagen 2017 vinden plaats in januari. Voorlezen aan kinderen is heel
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel
plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale
Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen, te bevorderen.
Ouderbijdrage/Schoolreisgeld.
Op de Goeman is afgesproken dat de ouders de ouderbijdrage en het bedrag voor het schoolreisje
samen betalen. Het bedrag per kind is € 50,00. Hiervan is € 30,00 voor het schoolreisje en €20,00
voor de ouderbijdrage. Voor de kinderen van groep 8 is de bijdrage € 90,00, omdat de kinderen 3
dagen op schoolkamp gaan. Uit de ouderbijdrage worden o.a. versieringen, knutselwerk en kleine
attenties voor de kinderen ter gelegenheid van Sinterklaas, het Kerstfeest, de opening van de
Kinderboekenweek en Pasen bekostigd. Mocht u betalingsproblemen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de directie.

Ouderbijdrage is belangrijk voor de school. Dat kunnen we niet missen!!!!
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Februari 2018
Agenda
1 do
2 vr
3 za
4 zo
5 ma
6 di
7 wo
8 do
9 vr
10 za
11 zo
12 ma
13 di
14 wo
15 do
16 vr
17 za
18 zo
19 ma
20 di
21 wo
22 do
23 vr
24 za
25 zo
26 ma
27 di
28 wo

Aantekeningen
Nationale voorleesdagen
Nationale voorleesdagen, Info uurtje nieuwe ouders 09:00

Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie

Wi-Fi en iPads,
De Goeman start met de verkenning en inzet van iPads in de groepen. Naast de
computers zullen de iPads worden ingezet ten behoeve van de volgende zaken:
1. Extra oefening voor verschillende vakken.
2. Het opzoeken en verwerken van informatie ten behoeve van spreekbeurten,
werkstukken en presentaties.
3. Creatieve multimediaopdrachten.
Het werken met iPads kan alleen als de school een goed Wi-Fi netwerk heeft. Dat had de school nog
niet. Dat wordt dit schooljaar aangelegd.
Twee en een kwart.
Op dinsdag en donderdagmiddag worden van 14.15 t/m 15.30 uur naschoolse
activiteiten aangeboden. Dat heet bij ons op school “Twee en een kwart”. Kinderen
kunnen zich opgeven voor theaterlessen, sport, techniek en BeVo-lessen. Nieuw is
dit schooljaar dat er ook circuslessen van Circus Elleboog worden aangeboden. Het
is goed om te weten dat de Goeman voor deze activiteiten o.a. samenwerkt met de
Talentenschool van de Meervaart (4 West) en sportverenigingen. Er zijn hier wel
geringe kosten aan verbonden. De contactpersoon hiervoor is Nils Schaap en Johan
Wolzak.
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Maart 2018
Agenda
1 do
2 vr
3 za
4 zo
5 ma
6 di
7 wo
8 do
9 vr
10 za
11 zo
12 ma
13 di
14 wo
15 do
16 vr
17 za
18 zo
19 ma
20 di
21 wo
22 do
23 vr
24 za
25 zo
26 ma
27 di
28 wo
29 do
30 vr
31 za

Aantekeningen
Krokusvakantie
Krokusvakantie

Rapportavond 14:30

Info uurtje nieuwe ouders 09:00
Paaslunch 12:00
Goede Vrijdag

De ouderraad.
De ouderraad van de Goeman bestaat uit een groep vrijwillige, enthousiaste en
betrokken ouders. Het zijn actieve mensen, die bereid zijn energie te steken in het
ondersteunen van activiteiten op school. De ouderraad kan worden gezien als een
belangrijke schakel tussen ouders/verzorgers en teamleden. De ouderraad vergadert
ongeveer 6 keer per schooljaar. Bent u geïnteresseerd? Er is altijd plek voor actieve
en betrokken ouders. Voor informatie over deelname aan de ouderraad kunt u terecht
bij Carla Krabben, Ron Volkers en Frederik Nijmeijer.
Paasfeest.
Voordat het lange paasweekend begint is er op donderdag 29 maart voor de kinderen
een paaslunch op school. De lunch begint om 12.00 uur. Om 14.00 uur zijn alle
kinderen vrij en kan het lange paasweekend beginnen!
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April 2018
Agenda
1 zo
2 ma
3 di
4 wo
5 do
6 vr
7 za
8 zo
9 ma
10 di
11 wo
12 do
13 vr
14 za
15 zo
16 ma
17 di
18 wo
19 do
20 vr
21 za
22 zo
23 ma
24 di
25 wo
26 do
27 vr
28 za
29 zo
30 ma

Aantekeningen
1e Paasdag
2e Paasdag, kinderen zijn vrij
Studiedag, kinderen zijn vrij
Studiedag, kinderen zijn vrij

Ouderavond 19:00

CITO Eindtoets groep 8
CITO Eindtoets groep 8
CITO Eindtoets groep 8

Koningsdag, kinderen zijn vrij
Meivakantie

CITO eindtoets.
De CITO eindtoets wordt afgenomen van 17 tm 19 april. Zorg dat uw kind
dan goed is uitgerust en goed eet en drinkt
Voor meer informatie over de doorstroom van een 8ste groeper naar
Voorgezet Onderwijs. Kijk in de schoolgids 2017/2018 op
www.goemanborgesiusschool.nl
De schoolbibliotheek.
Het is belangrijk dat kinderen lezen. Daarom heeft de
school een schoolbibliotheek. Kinderen kunnen op
vaste tijden een boek lenen! Gelukkig hebben we hierbij hulp van ouders. Wilt u
ook meehelpen, dat kan, meldt u zich dan aan bij Andrea Abma en Astrid
Hartoog. Dank alvast.
De Goeman heeft ook dit schooljaar weer een Plusklas
De Plusklas komt onder leiding van meester Bart één keer
per week bij elkaar. In de Plusklas is veel aandacht voor
sociale vaardigheden, verdieping, creativiteit, praten en
zelfreflectie.
Wist u …..???
Dat er op onze school een psycholoog, een ouder- kindadviseur, een
medewerker van Kind en Motoriek, een logopediste en een oudercontact
persoon werkt.
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Mei 2018
Aantekeningen
1 di
2 wo
3 do
4 vr
5 za
6 zo
7 ma
8 di
9 wo
10 do
11 vr
12 za
13 zo
14 ma
15 di
16 wo
17 do
18 vr
19 za
20 zo
21 ma
22 di
23 wo
24 do
25 vr
26 za
27 zo
28 ma
29 di
30 wo
31 do

Agenda
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie, Hemelvaart
Meivakantie

Info uurtje nieuwe ouders 09:00
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij
Studiedag, kinderen zijn vrij
Schoolreisje groep 3/4
Schoolreisje groepen 5 t/m7 + NK
Schoolreisje groep 1/2

Studiedagen.
Een aantal keren in het schooljaar zijn de kinderen vrij omdat de teamleden
dan een studiemiddag of een studiedag hebben.
Jump-In
Onze school doet mee met het Jump-in programma. Jump-in is een
programma voor sport, bewegen en gezond eten voor
alle leerlingen van onze school. Het is een Amsterdams
programma van de GGD, Dienst Maatschappelijke ontwikkeling (DMO) en het
stadsdeel. Met Jump-in organiseren wij op onze school voor alle kinderen
sportactiviteiten, zowel tijdens schooltijd als na schooltijd. Ook krijgen de
kinderen lessen over bewegen en gezonde voeding. De ouders spelen de
belangrijkste rol in de gezondheid van het kind. Ouderbetrokkenheid is dan ook heel belangrijk voor
het laten slagen van de activiteiten van JUMP-in! Het is eerste punt wat georganiseerd wordt is het
stoppen van het gebruik van frisdranken in de school. De Goeman wil graag een “waterschool”
worden.
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Juni 2018
Agenda
1 vr
2 za
3 zo
4 ma
5 di
6 wo
7 do
8 vr
9 za
10 zo
11 ma
12 di
13 wo
14 do
15 vr
16 za
17 zo
18 ma
19 di
20 wo
21 do
22 vr
23 za
24 zo
25 ma
26 di
27 wo
28 do
29 vr
30 za

Aantekeningen

ouderbedankochtend

Studiedag, kinderen zijn vrij

Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8

Ouderbedankochtend.
Op woensdag 11 juli staat de Ouderbedankochtend gepland. De Goeman
Borgesiusschool kan altijd hulp van ouders gebruiken. Dat is belangrijk. Het
team doet zijn uiterste best om goed onderwijs te geven. Daar is hulp van de
ouders onmisbaar bij. De ouders die meerdere keren gedurende dit schooljaar
hebben geholpen, worden op de ouderbedankochtend feestelijk in het zonnetje
gezet.
Medezeggenschapsraad
Op school hebben wij een medezeggenschapsraad. Ouders die graag willen meebeslissen en
meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad overlegt met directie. Wil u hier meer over weten, neem dan contact op
met Lilian Ponse.
De Speelvloer
Op de Goeman krijgen alle kinderen dit schooljaar weer Speelvloerlessen.
Dat we dit doen is uniek in Amsterdam. De Speelvloerlessen worden gegeven
door docenten van de Meervaart 4 West. In deze lessen wordt aandacht
gegeven aan woordenschatontwikkeling, sociale vaardigheden en
theatertechnieken. Dit doen we nu inmiddels voor het 8e jaar!
De kinderen vinden het geweldig!
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Juli 2018
Agenda
1 zo
2 ma
3 di
4 wo
5 do
6 vr
7 za
8 zo
9 ma
10 di
11 wo
12 do
13 vr
14 za
15 zo
16 ma
17 di
18 wo
19 do
20 vr
21 za
22 zo
23 ma
24 di
25 wo
26 do
27 vr
28 za
29 zo
30 ma
31 di

Aantekeningen
Rapportavond 14:30
Info uurtje nieuwe ouders 09:00

Kennismaken nieuwe groep 08:45
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag kinderen
Studiedag, kinderen zijn vrij
Begin Zomervakantie

Groep 8 verlaat de Goeman.
De kinderen van groep 8 nemen op dinsdag 17 juli afscheid van
de Goeman. Zij hebben dan een theatervoorstelling gemaakt.
Overdag is er een uitvoering voor de kinderen van de
bovenbouw en ’s avonds voor de ouders, oma’s, opa’s en alle
juffen en meesters van de school. Na de uitvoering is er een
officieel gedeelte met toespraken en het uitdelen van de
getuigschriften. De avond wordt afgesloten met een drankje en
een hapje.

Wat gebeurt er allemaal nog meer?
Alle kinderen gaan weer naar de Meervaart om daar een voorstelling te bekijken. Er gaan ook groepen
naar de Stadschouwburg, de Kinderboerderij, het Verzetsmuseum, Artis, Memo, het Muziekgebouw
aan het IJ en nog naar veel meer plekken. Dat vindt de school belangrijk. En de kinderen gaan
natuurlijk op schoolreisje of op kamp. Het wordt weer een mooi schooljaar!
Wij wensen alle
kinderen,
ouders/verzorgers een
fijn en bijzonder
schooljaar 2017/2018.
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