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De scholen zijn weer begonnen…
Een fris geschilderde school, een nieuw logo en heel veel blije gezichten vanochtend op het plein.
Schooljaar 2018-2019 is goed begonnen! Alle leerkrachten en onderwijsassistenten zijn vol nieuwe
energie bezig geweest met de nodige voorbereidingen. Het is altijd fijn te ervaren dat iedereen heeft
genoten van een goede vakantie en dan ook weer zin heeft om aan het werk te gaan.
De meeste leerlingen troffen vandaag een nieuwe leerkracht. Sommige leerlingen gingen vandaag
zelfs voor de eerste keer naar De Gouwzee. Niet alleen leerlingen van groep 1-2 maar ook in groep 5
en 6 hebben we een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Spannend voor hen en we
hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen. We maken er weer een goed en bruisend jaar van!

Gymjuf Yvonne Poel is in de zomervakantie bevallen van zoon Juup.
Moeder en kind maken het goed!
Gym- en zwemles
Het komende schooljaar gymmen de leerlingen van groep 1 t/m 8 op dinsdag en vrijdag in de
Marijkehal. Beide dagen wordt deze les gegeven door een vakdocent. Dit geeft de leerkrachten
ruimte om andere werkzaamheden te doen. Op beide dagen zal meester Ramon Bleeker de lessen
verzorgen. Juf Yvonne zal tot de kerstvakantie worden vervangen door meester Ramon. De tijden zijn
volgens het onderstaande rooster:
Gymrooster
Groep 2/3:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 8:
Groep 7:

Dinsdag
08.30 – 09.15

Groep geel of rood

Vrijdag
08.30 – 09.15

09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

Groep 2/3 of blauw
Groep 3 of 4
Groep 6
Groep 5
Groep 7
Groep 8

09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

Groep 3 en 4 zwemmen om de week een uur op donderdag bij toerbeurt. Alle leerlingen van groep 3
zwemmen, ook de leerlingen van de combinatiegroep gaan dan mee met juf Wilma en juf Mirella.
Groep 2 blijft dan met juf Marieke op school. Voor deze zwemlessen vraagt de gemeente een
vergoeding van 66,03. De ouders van groep 3 en 4 ontvangen hiervoor binnenkort een rekening.
Mocht het een probleem zijn om dit bedrag te betalen dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Waterland.

Voorblad datamap
Vorig schooljaar zijn we gestart met datamappen. Dit is een verzamelmap waarin de leerlingen
documenten in stoppen waar ze trots op zijn en waarmee ze kunnen laten zien hoe hun ontwikkeling
verloopt. Voor de voorkant van deze multomap kunt u digitaal een foto sturen naar de leerkracht van
de groep van uw kind. Zo staat er weer een “verse” foto voor het nieuwe schooljaar.

Jaarkalender
Binnenkort ontvangt u weer een jaarkalender van ons met alle belangrijke data en activiteiten voor
het hele schooljaar.

Oproep bibliotheekouders
Voor onze bibliotheek zijn wij op zoek naar een aantal ouders die de leerlingen willen helpen met het
zoeken van nieuwe boeken. Het gaat om dinsdagochtend en woensdagochtend. Je bent om de week
aan de beurt tussen 8.30 en 10.00u. Mocht u jongere broertjes of zusjes mee willen nemen dan is dat
wat ons betreft geen probleem. Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij de groepsleerkracht van
uw kind of bij juf Femke (f.visser@obsdegouwzee.nl)

Ouderapp
Vandaag krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis met een code, ook wel token genoemd. Wij
stappen over op een nieuwe veelzijdige app. De oude app van schoolsunited mag u per direct
verwijderen. Het nieuwe ouderportaal geeft ons de mogelijkheid om u te blijven informeren zoals u
van ons bent gewend. Ook het inschrijven voor ouderavonden, zoeken van rij-ouders, het bekijken
van fotoboeken en het doen van ziekmeldingen zullen binnenkort via deze app gedaan kunnen
worden. Via het ouderportaal houden wij u hiervan op de hoogte. Downloaden dus…

Belangrijke data
Maandag 3 september
Maandag 17 september
Dinsdag 25 september
Vrijdag 28 september

MR-vergadering
Informatieavond
OR-vergadering
Verkiezingen leerlingenraad

