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Ouderportaal
De meeste ouders hebben de Schoolapp van Basisonline inmiddels geactiveerd. Als u
dit nog niet gedaan hebt, wilt u dit dan alsnog doen ? We zullen zoveel mogelijk van
deze app gebruik maken m.b.t. onze berichtgeving naar ouders.
Zo hebben we het intekenen voor de oudergesprekken inmiddels al via het
ouderportaal gedaan. Ziekmeldingen kunnen ook via de Ouderapp.
Als er problemen met installeren zijn, helpt de leerkracht van uw kind u graag verder!
Zie ook de instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=gGtdx2bUgkA

Kinderboekenweek 2018 van 2 tot 18 oktober op de Gouwzee!
Dit jaar zullen wij de Kinderboekweek feestelijk openen op dinsdagochtend
2 oktober met een dans op het schoolplein. Het thema van de
Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap. De voorbereidingen zijn in volle
gang, maar we kunnen alvast vertellen dat de kinderen van groep 1 t/m 3
op dinsdag 9 oktober gaan kijken naar een poppenkastvoorstelling.
Ook zal er een gezamenlijke afsluiting zijn op donderdag 18 oktober. Dit
gaan we doen in de vorm van een boekenruilmarkt. Alle kinderen mogen
oude / uitgelezen boeken mee naar school brengen en met elkaar gaan
ruilen van 13.30 tot 13.50 uur. Daarna verzamelen we met elkaar de
overgebleven boeken in de aula, hier zullen we op een feestelijke manier
ons Kinderboekenzwerfstation openen. Vanaf dat moment kunnen alle
kinderen hier boeken ophalen /ruilen / terugbrengen. Dit wordt een
permanent zwerfboekenstation bij ons op school! Ook is het natuurlijk
altijd leuk als in deze weken ouders/verzorgers of opa en oma's komen voorlezen in de klas. Stem dit even af
met de groepsleerkracht! Heeft u nog andere leuke ideeën of tips kom dan gerust even naar Juf Yvonne of Juf
Kim

Biebouders gezocht
Voor onze bibliotheek zijn wij nog op zoek naar een aantal ouders die de leerlingen willen helpen met het
zoeken van nieuwe boeken. Het gaat om maandag-, dinsdag- of woensdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur.
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

3 oktober: Studiedag
Op woensdag 3 oktober hebben alle leerlingen van de Gouwzee vrij. De leerkrachten gaan deze dag op bezoek
bij andere scholen van stichting OPSPOOR om inspiratie op te doen en in gesprek te zijn over de ontwikkelingen
van ons onderwijs. Op andere dagen deze week zullen groepen leerkrachten van andere scholen de Gouwzee
bezoeken. Met veel trots zullen wij deze mensen onze ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien.
De jaarkalender is overigens in de maak en zal eerdaags mee naar huis gaan met uw kind.

19 oktober: vrije dag groep 1-4
Per abuis is er voor de zomervakantie een fout geslopen in onze nieuwsbrief. Daarin stond dat alle leerlingen op
vrijdag 19 oktober vrij zouden zijn. Dit geld echter alleen voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. Mocht u door
deze fout in de problemen komen dan hoor ik dat uiteraard graag.

Bericht van de MR
Wij zijn op zoek naar een betrokken ouder die per 1 januari 2019 onze Medezeggenschapsraad wil komen
versterken.
De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om te
overleggen. In een vergadering komen onderwerpen aan bod als de formatie, de jaarplanning of bijvoorbeeld
het veiligheidsplan van de school. Ook spreken we de ontwikkelingen in de organisatie door.
De MR heeft wat een aantal zaken betreft instemmingsrecht, voor andere zaken adviesrecht. Het is een
belangrijk en verplicht orgaan op iedere basisschool.
Ben je geïnteresseerd in het beleid op de Gouwzee en wil je met ons meepraten en – denken, schrijf ons dan
vóór 20 oktober 2018 een brief met je motivatie naar a.boogaard@obsdegouwzee.nl . Als er meerdere
aanmeldingen zijn, zal een stemming volgen.
Voor meer informatie kun je altijd een MR-lid benaderen.
Vriendelijke groet, de MR:
Maaike Vos (voorzitter)
Ine-Trees de Vries,
Christian Fortanier (penningmeester)

Annabel Remmers,
Anouck Boogaard (secretaris)
Marieke Schilder

Incasso overblijfbijdrage
In de loop van volgende week zal de halfjaarlijkse overblijfbijdrage per automatische incasso geïnd worden. Het
gaat om € 30,- per kind. Dit geld wordt besteed aan melk, thee en 2x per week fruit bij de lunch. Daarnaast
krijgen de overblijfkrachten een vergoeding voor hun inzet. Met vragen hierover kunt u terecht bij onze
administratief medewerkster, Ria Ruck-Martens: R.Ruck@obsdegouwzee.nl

Aannamebeleid
Zoals al eerder is vermeld gaat de Gouwzee werken met een aannamebeleid. Het ligt op dit moment ter
goedkeuring bij het College van Bestuur van OPSPOOR en voor adviesrecht bij de MR. Wij verwachten per
oktober 2018 dit beleid op te pakken. Het belangrijkste voor u als ouder is dat wij voor schooljaar 2018-2019 nog
maar een 6-tal plaatsen hebben voor 4 jarigen om in te schrijven. Mocht u een kind thuis hebben dat tussen nu
en september 2019 4 jaar wordt dan is het van belang zo snel mogelijk in te schrijven. Bij 25 leerlingen per
leerjaar is de maximum bereikt voor 4-jarigen.
Mocht u een kind thuis hebben dan in schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt dan raden wij aan voor 1 maart 2019 in
te schrijven. In het aannamebeleid gaan broertjes en zusjes namelijk voor kinderen van nieuwe gezinnen. Het
gehele aannamebeleid zal ik u toesturen wanneer het is goedgekeurd. Na 1 maart 2019 maken wij de lijst op van
leerlingen die wel en niet ingeschreven kunnen worden. U bent alvast “gewaarschuwd”.

Informatieavond
De meeste groepen hebben dit jaar geen informatieavond gehad. De reden daarvan is dat we er dit jaar voor
hebben gekozen om startgesprekken te houden met bijna alle groepen. Alleen de groepen waarvan de
leerkracht vorig schooljaar ook al dezelfde groep leerlingen had, hebben dit niet gedaan. De startgesprekken
leveren de leerkracht veel informatie en een prettig contact met de ouders en de leerling op. Een goede start
dus. Mocht u vragen hebben over de manier van ons onderwijs dan kunt u die vragen uiteraard gewoon stellen
aan de leerkracht.

Belangrijke data
Dinsdag 25 september
Vrijdag 28 september
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Vrijdag 19 oktober

Crea Circuit groep 7/8
OR vergadering
Verkiezing leerlingenraad
Start Kinderboekenweek: thema Vriendschap
Vrije dag voor alle leerlingen
Dag van de leraar
Groep 1 t/m 4 vrij

Ingekomen bericht:
SUPpen tijdens de Nationale Sportweek in Monnickendam
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland organiseert in
samenwerking met Talsma Sports op woensdag 26 september
een activiteit op het water: SUPpen! De activiteit duurt van
15:00 - 16:00 uur en vindt plaats op het Hemmeland terrein in Monnickendam.
Stand Up Paddling
SUP betekent Stand Up Paddling. Met SUP kan je staand peddelen op je board, actief bewegen en het water op
een prettige manier verkennen. Een heerlijke ontspannen en veelzijdige bezigheid. Tijdens de clinic komen de
verschillende facetten van het SUPpen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan peddeltechnieken, houding,
bochtenwerk, snelheid en ontspanning door inspanning.
Deelname
De activiteit is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 en ouder. Het is verplicht om in bezit te zijn van een A- en
B-diploma om deel te nemen aan de activiteit. Er is plek voor 15 deelnemers. Kosten zijn €5,- per persoon. De
deelnemers worden om 14:45 uur verwacht bij het Mirror Paviljoen op Hemmeland. Deelname is op eigen
risico.
Aanmelden
Voor verdere informatie, vragen en inschrijven(verplicht) mail u naar: cmanuputty@teamsportservice.nl.
Aanmelden kan tot uiterlijk 23 september. Er zijn een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij!

