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The Colourmission heeft gewonnen!
Maandag 12 november heeft een afvaardiging van groep 8 deelgenomen aan de
Kindergemeenteraad in het gemeentehuis te Hoogeveen. Fractie De Goudvink heeft hier
The Colourmission verdedigd als idee voor het nieuwe zwembad. The Colourmission is een
supervette wildwaterbaan opgebouwd uit verschillende onderdelen, vol met kleuren en lampjes. Na
het presenteren en verdedigen van de ideeën kwam er een pauze. Hierin konden de teams
overleggen op welk idee ze wilden stemmen. De stemmen werden geteld door de burgemeester en
griffier. In totaal heeft ons idee 14 van de 16 punten gekregen en hiermee hebben wij dus
gewonnen! We hebben €500,- gewonnen en ons ontwerp wordt uiteindelijk uitgevoerd in het
nieuwe zwembad. Heel goed gedaan groep 8! Gefeliciteerd!
Diploma-uitreiking mediators
De aanstaande mediators uit groep 7 en 8 hebben inmiddels 2 trainingen achter
de rug. De kinderen krijgen nog 1 training en waarschijnlijk zijn ze daarna allemaal
geslaagd. De officiële diploma-uitreiking is op donderdagmiddag 22 november om
13.45 uur. We willen u van harte uitnodigen voor dit speciale moment.
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Even voorstellen
Hallo ouders van De Goudvink. Ik ben Heba Aljawish en ik kom uit Syrië. Ik ben getrouwd en ik heb
twee kinderen. In 2015 ben ik met mijn gezin naar Nederland gekomen om een veilig leven te
zoeken. Ik woon in Hoogeveen en ik volg de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op het Alfa College
en dit is mijn tweede leerjaar. Bij die opleiding hoort ook een stage en daarom ben ik op donderdag
en vrijdag in groep 3 op o.b.s De Goudvink.
Ouderraad (OR)
Namens de OR hebben wij een stukje getypt over wat we als OR hebben georganiseerd in het
afgelopen schooljaar. Dit stukje kunt u vinden op de website van school. Ook is het financieel
overzicht van het vorig schooljaar inzichtelijk. Als u dit overzicht wilt inzien, kunt u hier naar vragen
bij juf Gerry.
Hulpouderlijst
Pas geleden is de hulpouderlijst meegegeven aan uw kind. We zijn op dit moment nog dringend op
zoek naar een aantal ouders die willen helpen met leesbegeleiding van kinderen. Wilt u weten wat
dit precies inhoudt? U kunt dit navragen bij de leerkracht van uw kind of bij juf Lammie.
Op de hulpouderlijst staat dat dit gebeurt op woensdag. Dit klopt niet, het gaat namelijk om de
maandagmiddag van 12.50 uur tot 13.50 uur. Wilt u helpen bij het begeleiden van leesgroepjes? U
kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Persoonlijk damtoernooi
Op woensdagmiddag 21 november 2018 organiseert de
damclub Hoogeveen een damtoernooi. Je speelt dan niet voor
school, maar voor jezelf. Wie mag zich een jaar lang de beste
basisschooldammer van Hoogeveen noemen? Het toernooi
wordt gespeeld in Het Knooppunt, Jan Dekkerstraat 1b in
Hoogeveen. Het begint om 14.30 uur en eindigt om ongeveer
17.00 uur. Deelname aan het toernooi is gratis. Opgeven kan
door een e-mail te sturen naar g.bruins9@kpnplanet.nl.
Damcursus
Op maandagavond 26 november 2018 kunnen kinderen mee doen aan een damcursus bij damclub
Hoogeveen. Gedurende een aantal weken worden de grondbeginselen van het damspel geleerd en
begin je al een aardig potje te dammen. De cursus is elke maandagavond en elke vrijdagavond (je
mag zelf een avond uitkiezen) van 18.30 uur tot 19.30 uur in Het Knooppunt. De cursus wordt
afgesloten met een klein examen. De geslaagden ontvangen daarna een damdiploma. De cursus is
geheel gratis. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar g.bruins9@kpnplanet.nl.
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Groep 1 t/m 4 naar de Stad van Sinterklaas
Ook dit jaar mogen Sinterklaas en zijn Pieten weer logeren in de
Tamboer in Hoogeveen. En wij mogen op bezoek komen! Maandag 19
november worden we verwacht en begroet door de Gangpieten bij de
ingang van de Tamboer. De Tomtompieten begeleiden ons in groepjes
door de stad en natuurlijk wacht Sint aan het einde van de route.
Lootjes Sinterklaas groep 5 t/m 8
Morgen komen Sinterklaas en zijn Pieten weer aan in Nederland. Sinterklaas en z’n Pieten hebben
deze periode natuurlijk erg druk en daarom helpen we ze in de bovenbouw. Alle kinderen van groep
5 t/m 8 kopen cadeautjes voor iemand anders voor €3. Ze maken een surprise en schrijven een
(persoonlijk) gedicht van minimaal 8 regels. Op het lootje staat meer informatie over degene die is
getrokken. Zo is het makkelijker om er een persoonlijk cadeau van te maken. Meer informatie staat
op de achterkant van het lootje. Op maandag 3 december neemt iedereen z’n surprise mee, zodat
we weer een surprisetentoonstelling kunnen maken op school. Allemaal veel plezier en succes met
de voorbereidingen.
Vragenlijst ’voeding en bewegen’
Beste ouder/verzorger,
In 2014 is de hele provincie Drenthe begonnen met de Jongeren Op Gezond Gewicht-aanpak (JOGG).
Dit is een aanpak die zich richt op gezonde leefstijl van jongeren van nul tot negentien jaar, waarvan
gezonde voeding en voldoende beweging onderdelen zijn. Nu, drie jaar later, wil de provincie weten
hoe het staat met de leefstijl onder jongeren en is de opdracht gegeven dit in kaart te brengen. Dit
zal gebeuren aan de hand van een vragenlijst, waarin de volgende onderwerpen behandeld zullen
worden:
- Eten van groente
- Drinken van water
- Bewegen en sporten
Dit is de link naar de vragenlijst, waarbij het invullen ongeveer 10 minuten kost.
https://survey.enalyzer.com/?pid=qd4tifug
De vragenlijsten zullen worden verwerkt door onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen en
onherleidbaar naar individuen zijn. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst
invullen, zodat het beeld over gezonde leefstijl van de kinderen zo volledig mogelijk is. Mocht u
vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Sybren Mulder
(docentonderzoeker van de Hanzehogeschool) door te mailen naar het volgende adres:
s.t.mulder@pl.hanze.nl
Medewerking wordt erg gewaardeerd!
Met vriendelijke groet,
Sybren Mulder
Namens de Hanzehogeschool Groningen
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Beweegfeest
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