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Startgesprekken
In de week van 24 t/m 28 september worden de ouders van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een
startgesprek met de leerkracht van uw kind. Maandag 24 september is de broertjes- en zusjesdag.
Kunt u dan niet? Wilt u dit dan even melden bij de leerkracht van uw kind? Dan kunnen zij hier
rekening mee houden. De uitnodiging voor de gesprekken volgt binnenkort.
Deze startgesprekken gelden niet voor de ouders van groep 1 en 2. U wordt op een ander moment
uitgenodigd.
Op de fiets naar school?
Wij gaan er van uit dat de kinderen die dichtbij school wonen lopend naar
school komen. Dit in verband met de geringe ruimte in de fietsenstalling.
Kinderen die verder wonen dan de Valkenlaan, Wolfsbosstraat en Buizerdlaan
mogen op de fiets komen. Ook kinderen die beginnen of eindigen in het
gymnastieklokaal aan de Leeuweriklaan.
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Even voorstellen
Madelon Krans
Graag wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe juf van groep 5 op maandag en dinsdag. Mijn
naam is Madelon Krans, ik ben 24 jaar en woon in Zuidwolde samen met mijn vriend. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om gitaar te spelen, maar ook voetballen is een grote hobby van mij. Afgelopen
maandag zijn we goed begonnen en ik kijk uit naar een plezierige tijd met de kinderen en met de
ouders.
Roy Wenderich
Ik ben Roy Wenderich en ik ben vanaf dit schooljaar de nieuwe gymmeester op de Goudvink. Ik zal
mezelf even kort voorstellen. Ik ben 26 jaar oud en woon in Gees. Ik ben afgelopen januari
afgestudeerd als gymleraar en na een half jaar invalwerk in onder andere Ruinen, Rolde en bij
Bijeen, ben ik vanaf dit jaar drie dagen in de week aan het werk bij stichting Bijeen. Voor de
Goudvink zal dit zijn op de maandagmiddag, dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. Naast de
Goudvink werk ik ook voor het Kienholt en de Villa Kakelbont. Mijn hobby's liggen vooral rond het
sporten, ik doe aan hardlopen, zaalvoetbal, mountainbiken en ‘s avonds lekker Netflixen.
Om de namen van de leerlingen zo snel mogelijk te leren en ze persoonlijk te kunnen
aanspreken, zou ik het fijn vinden om voor mezelf een filmpje te maken in de gymles met de
gezichten van de leerlingen en ze hun eigen namen laten zeggen. Dit korte filmpje zal ik alleen
gebruiken om de namen te leren en krijgt verder niemand te zien. Als dit een probleem is wilt u dan
even contact opnemen met juf Gerry.
Jelmer Broekhuizen
Mijn naam is Jelmer Broekhuizen en ik ben 18 jaar oud. Ik woon in
Hoogeveen in de wijk Krakeel. Mijn hobby’s zijn gamen, sporten,
Netflix kijken en wat met vrienden doen. Ik zit op het Alfa College in
Hoogeveen. Daar doe ik de opleiding onderwijsassistent leerjaar
drie. Hierna wil ik graag de Pabo doen en zelf voor de klas staan.
Voor mijn opleiding moet ik in dit jaar op maandag, dinsdag en
woensdag stage lopen. Op deze dagen loop ik stage bij groep 7 het
hele jaar.

2
Nieuwsbrief o.b.s. De Goudvink

Sportmarkt
Op zaterdag 15 september bruist de Hoofdstraat weer van allerlei sportieve activiteiten. Maak kennis
met een groot aantal sport- en activiteiten aanbieders. Velen bieden de mogelijkheid om een les te
gaan volgen bij hun vereniging. Voor allerlei activiteiten kunt je terecht op de site:
www.actiefjonghoogeveen.nl
In de Hoofdstraat staan allerlei sportverenigingen waar je gelijk aan de slag kunt. Maak ook kennis
met de Weekendschool, de mogelijkheid om City Trainer te worden of laat je informeren over de
diverse mogelijkheden die er voor kinderen en jongeren zijn. Peddel een stukje op de Cascade.
Neem een kijkje bij de plaatselijke gym-, paardrijd-, tennis-, zwem-, duik-, biljart-, schaats-, golf-, jeu
de boules-, badminton- en volleybal vereniging.
Geniet bij het Cascadepodium van allerlei leuke sport demo’s.

Cascadepodium

Tijdstip:

Opening Erwin Slomp

12.45 - 13.00

Xtraordinary

13.00 - 13.30

Club Repeat

13.30 - 13.45

Top Fit Hoogeveen

13.45 - 14.15

Tresor Dance Center

14.15 - 14.45

CGV Olympia

14.45 - 15.15

Crossfit0528

15.15 - 15.30

Sidokwan

15.30 - 16.00

Budovereniging Hoogeveen

16.00 - 16.20

Pencak silat Panca Asas

16.20 - 16.40

3
Nieuwsbrief o.b.s. De Goudvink

Scala Kinderkrant
Deze week hebben de kinderen een Scala Kinderkrant mee naar huis gekregen. Scala Centrum voor
de Kunsten biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en
media en is werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden,
Westerveld en (deels) Staphorst en Weststellingwerf.
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en cursussen die zij
aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste vinden heeft Scala de
Kunstproeverij.
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen 17 t/m 29
september vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen dan kan het diverse
dansstijlen uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle beeldende materialen, van
potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op verschillende instrumenten. Maar ook
een piano-, schilder-, toneel- én dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen, dát
bepaalt hij of zij helemaal zelf!
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun talent en/of
passie ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen of om in te schrijven voor
de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze willen mogelijk om
zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op
www.ontdekscala.nl
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