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Nieuwe website
Na ons nieuwe logo, onze nieuwe borden aan de muren, onze nieuwe lay-out van de
nieuwsbrief en het ouderportaal kan onze website natuurlijk niet achterblijven. Vanaf 18
oktober gaat deze de lucht in. De website is vooral bedoeld voor alle “buitenstaanders” die
kennis willen maken met onze school. Alle informatie die u als “bestaande” ouder nodig hebt
is te vinden via het ouderportaal.

Nieuws vanuit de MR
Vanwege een verhuizing van één van de leden is er in de oudergeleding van de MR een plekje
vrijgekomen. Hierbij stellen zich drie kandidaten aan u voor. In de ouderapp vindt u een
formulier waarin u online op één van deze kandidaten kunt stemmen. Het stemformulier zal
openstaan tot 19-10-2018. Wilt u zo vriendelijk zijn de tijd te nemen om op één van de drie
ouders te stemmen?

Kandidaat 1:
Quirine Overeijnder (moeder van Puck groep 1-2blauw)
De reden dat ik mij nu verkiesbaar stel voor de MR is dat ik het belangrijk vind om als ouder
een spreekwoordelijke “steen" bij te dragen aan een goed functionerende school voor alle
leerlingen van de Gouwzee. Vanuit mijn vakgebied, kennis en ervaring verwacht ik een
positieve bijdrage te kunnen leveren aan de te nemen beslissingen en te geven adviezen over
allerhande onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd. Zelf ben ik altijd positief,
enthousiast en erg oplossingsgericht. Ik houd van het voeren van discussies alsmede het
afwegen van argumenten, maar tracht tezamen met een team ook altijd richting concrete
beslissingen te bewegen. Ik zou dan ook uitkijken naar een prettige samenwerking met de
overige MR-leden, niet in de laatste plaats om gezamenlijk te werken aan een school waar
kinderen met plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

Kandidaat 2:
Esther Helmig (moeder van Fleur groep 2-3 en Bart groep 1-2 geel)
Mijn motivatie om de MR te komen versterken, daar kan ik eigenlijk heel kort in zijn. Ik vind
het interessant om mijzelf te verdiepen in de school waar mijn kinderen 5 dagen in de week
heen gaan. Op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan de veiligheid binnen de school,
communicatie met ouders en de visie op het onderwijs. Samen met de MR zou ik willen kijken
naar de toekomst van de Gouwzee, hoe zorgen wij ervoor dat de kwaliteit/visie gewaarborgd
kan blijven.

Kandidaat 3:
Elize Overmars (moeder van Leander groep 3 en Jorit groep 1-2 rood)
Als ouder wil ik uiteraard het beste voor mijn kinderen, en dus ook voor de andere kinderen
op de Gouwzee. Als bedrijfskundige en inkoper heb ik een vrij nuchtere, zakelijke benadering
van onderwerpen en heb ik er ervaring mee om informatie tot mij te nemen en er een
oordeel over te vormen. Door die rollen en ervaring te combineren hoop ik een positieve
bijdrage te kunnen leveren aan de MR. Het lijkt me leuk en interessant om mee te denken
over allerlei onderwerpen die de school aangaan en op die manier te helpen om de Gouwzee
een goede en leuke school te houden!

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad voor dit schooljaar is weer gekozen !
Dit jaar zullen Lisa, Guusje, Romeijn, Zonne en Hannah uit de groepen 7 en 8 meedenken met
de organisatie van ons onderwijs.
De leerlingenraad helpt actief mee aan de kwaliteit van de schoolorganisatie. De leerlingen
ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer bij elkaar
onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. Ze vergaderen
ruim een half uur in de teamkamer. Bij elke vergadering is de directeur als
adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De raad beheert de ideeënbus, waarin alle
leerlingen hun ideeën, voorstellen, vragen en opmerkingen schriftelijk kwijt kunnen. De leden
van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas of via
de nieuwsbrief. Er wordt vergaderd over:
 ideeën, voorstellen van klas- en schoolgenoten maar ook over
eigen ideeën.
 bespreekpunten van het team of de ouderraad
 het gebruik en de inrichting van het schoolplein.

Incasso ouderbijdrage
Wij vragen aan onze ouders/verzorgers jaarlijks een vrijwillige
ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gevraagd om de kosten te
dekken, welke niet door het Rijk worden vergoed. We denken
hierbij aan festiviteiten, sportevenementen, afscheidsavond,
prijzen, attenties, bibliotheek etc. Voor dit schooljaar is het bedrag
vastgesteld op € 40,00. Bij meer dan twee ingeschreven kinderen is
een kortingsregeling van toepassing.
De bijdrage voor het schoolreisje van groep 1 t/m 7 à € 25,00
wordt tegelijkertijd met de ouderbijdrage geïnd

Het totale bedrag van € 65,- zal eind oktober via automatisch incasso geincasseerd worden.
Met vragen kunt u terecht bij de penningmeester van de Ouderraad, Judith Koning:
penningmeester@obsdegouwzee.nl

AVG formulier
Via het Ouderportaal hebben we een toestemmingsformulier(AVG) gestuurd. Dit i.v.m. het
gebruik van beeldmateriaal op school. Wilt u dit formulier invullen via de app of website van
het Ouderportaal? U vindt dit formulier onder het kopje "Mijn privacy". U kunt het formulier
tot uiterlijk 1 november invullen.
Alvast bedankt.

Gouwzeeparade
Op woensdag 17 oktober is de eerste Gouwzeeparade van dit schooljaar. Leerlingen van de
groepen 1/2 geel, 3 en 6 treden op voor alle kinderen van de Gouwzee en om 13.00 uur zijn
alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes van harte welkom voor het optreden. Komt dat
zien !

Afsluiting Kinderboekenweek
De gezamenlijke afsluiting van de
Kinderboekenweek is 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!

Oproep aan ouders van groep 3 en 2/3:
Na de herfstvakantie willen we graag in niveaugroepjes leesspelletjes spelen. Tijdens deze
spelletjes leren de kinderen samen te werken en razendsnel de geleerde letters toe te passen.
Wie heeft er tijd en zin om een half uurtje met een groepje kinderen te werken in de klas of
op de gang?
Groep 3: Elke woensdag van 8.30 uur tot 9.00 uur.
Groep 2/3: Elke donderdag van 8.30 uur tot 9.00 uur.
Graag opgeven bij de leerkracht.

Het Team van de Gouwzee

Bovenste rij van links naar rechts: Willemijn, Laura, Marieke, Dorien, Kelly, Anouck, Marion,
Amanda, Judith, Wilma en Mirella.
Onderste rij van links naar rechts: Yvonne, Afke, Femke, Barbara en Helen.

Belangrijke data
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober

Vergadering leerlingenraad
Gouwzeeparade groepen 1-2 geel, 3 en 6
Afsluiting Kinderboekenweek
Vrije dag groep 1 t/m 4
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
MR vergadering

