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Nieuws vanuit de MR
Na een spannende verkiezing is Quirine Overeijnder gekozen als kandidaat en zij zal de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad gaan versterken.
Wij nemen voor een volgende verkiezing het volgende punt mee: het is wenselijk om foto's bij
de namen van de kandidaten te plaatsen zodat u kunt zien welk gezicht er bij de naam hoort.
Zo weet u ook op welke persoon u stemt. Dit is van belang omdat de ouders in de MR u
vertegenwoordigen. Een les voor ons die wij zeker bij een volgende verkiezing gaan
gebruiken. Bedankt voor het vele stemmen.
Namens de MR, Anouck Boogaard

8 november Lichtjesavond

Donderdag 8 november is ons jaarlijks lichtjesfeest en u bent dan van harte welkom van 18.30
- 19.00 uur. In elke klas kunt u de werkjes en lampionnen van de kinderen bewonderen.
Tantes, ooms, opa's, oma's of de buren; iedereen mag gezellig mee deze avond! Zorgt u
ervoor dat uw kind een lampionnenstokje met batterijen voorzien van naam meeneemt ?
We gebruiken de deur bij onderbouw als ingang en de deur bij de bovenbouw als uitgang.
Voor de voorbereiding van de lichtjesavond zijn we op zoek naar 2 of 3 ouders die ons hierbij
willen helpen. Dit kan op 8 november van 13.00 tot 14.00 of eventueel na schooltijd. U kunt
zich via mail opgeven bij f.visser@obsdegouwzee.nl of juf Amanda of juf Femke even
aanschieten komende week.

Oudergesprekken groep 2 leerlingen
In de week van 19 november zijn de gesprekken voor de ouders van de kinderen van de
groepen 2. Op maandag 5 november kunt u vanaf 17.00 uur intekenen op deze gesprekken
via de Ouderapp.

Inloopochtend Schoolmaatschappelijk werker
Op maandag 12 november van 8.00 – 10.00 uur is er weer een inloopochtend van onze
schoolmaatschappelijk werker, Nienke Worrell. Tijdens deze inloop kunt u haar vragen stellen
over dingen waar u tegenaan loopt met uw kind(eren). Zij kan tips geven over bijvoorbeeld
weerbaarder worden, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met een scheiding van ouders,
verlies/rouwverwerking enz. U kunt ook een afspraak met haar maken voor een ander
moment. Tel: 06-11581383 of n.worrell@spirit.nl

Belangrijke data
Donderdag 8 november
Maandag 12 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 16 november
Week 19 november
Maandag 26 november
Donderdag 29 november

Lichtjesavond 18.30 – 19.00 uur
Inloop SMW 8.00 – 10.00 uur
Week van de Mediawijsheid
Versieren voor Sinterklaas
Oudergesprekken groep 2
Crea circuit groepen 2/3 + 3 + 4
Gouwzeeparade groepen ½ blauw + 4 + 7

