Nieuwsbrief 5
30 november 2018

Volle kracht vooruit…
Zoals u als ouder inmiddels vaak genoeg heeft gehoord, zijn wij een school met een missie.
Op de website en in ieder lokaal kun je deze terug vinden. Nu zullen er genoeg bedrijven en
instellingen zijn met een missie, maar de kunst is natuurlijk om deze ook levend te houden.
Want je missie is de stip aan de horizon. Waar willen we heen, wat vinden we belangrijk voor
onze leerlingen en wat betekent dat voor ons als leerkracht en organisatie? We zijn nu ruim
twee jaar onderweg. En er zijn sterke stappen gezet. Dit jaar hebben we ruimte en tijd
vrijgemaakt voor een aantal leerkrachten die zich ontwikkelt op een specifiek gebied (Taal,
rekenen, hoogbegaafdheid, spel, ICT…) Het team is wekelijks na schooltijd bezig om te kijken
hoe we nog sterker onderwijs neer kunnen zetten voor onze leerlingen en dit geeft prachtige
inzichten. Als trotse directeur kijk ik mee langs de zijlijn en geniet van het eigenaarschap van
het team.
Laatst hadden we een aantal ouders gevraagd om kort op te schijven hoe zij De Gouwzee
ervaren. Deze teksten willen we gebruiken voor onze nieuwe website. In de reacties die we
terug kregen kwam onze missie feilloos naar boven. De oprechte aandacht voor het individu,
het eigenaarschap dat leerlingen voelen en het partnerschap die ouders ervaren met de
leerkrachten omdat we uiteindelijk allemaal het beste willen voor het kind...
Missie geslaagd!

5 december: Sint en Pieten op school !

Aanstaande woensdag 5 december is het Sinterklaasfeest op school. Om 08.25 gaan de
deuren open, alle kinderen mogen hun jassen aanhouden. In de klas kunnen ze hun spullen
even opbergen en horen ze van de juffen waar ze mogen staan op het plein om Sint en de
Pieten te verwelkomen. Aan de ouders/verzorgers de vraag of jullie boven(bij de zandbak)
willen staan, zodat de kinderen alle ruimte hebben en alles goed kunnen zien.
Rond de klok van kwart voor 9 ontvangen wij Sint en zijn Pieten op het plein. Hierna volgt het
feest in school verder. Wij hopen op een fijne dag!
Groet de Sint commissie

Fruitdagen
We maken in de maanden november t/m april weer gebruik van EU-schoolfruit en hebben
dan geen invloed op de leverdagen van het fruit. In de praktijk betekent dit dat de fruitdagen
op woensdag en donderdag zijn tijdens deze periode. De kinderen krijgen dan fruit tijdens de
lunch.

Alles op een rijtje rondom Kerst
School in kerstsfeer
Helpt u mee? Op vrijdag 7 november kunnen wij uw hulp
goed gebruiken! Met elkaar zorgen we ervoor dat de
school er weer gezellig uitziet. U kunt zich opgeven door
te reageren op het nieuwsbericht in de het
ouderportaal.

Intekenlijst kerstdiner
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 10 december bij
de klassen. Bespreekt u met uw kind wat u wilt
maken/mee nemen? Eigen ideeën zijn natuurlijk ook
welkom, bespreek dit met de leerkracht. Groep 8 gaat net als voorgaande jaren - zelf koken.

Ouderkerstkoor
Welke muzikale ouders vinden het leuk om ons ouderkerstkoor te versterken? Tijdens het
kerstdiner brengt het koor sfeer in alle klassen, door enkele liederen ten gehore te brengen!
Geef u op bij juf Anouck of bij de leerkracht van uw kind.

Kerstdiner: donderdag 20 december
Het kerstdiner start om 17.30 uur, wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd in op school is. De
groepen 1 t/m 3 hebben eerst een gezellig samenzijn in de speelzaal en zullen daarna aan het
Kerstdiner beginnen. De groepen 4 t/m 8 gaan eerst genieten van het Kerstdiner en zullen
daarna bij elkaar samen komen in de speelzaal voor wat entertainment. Vanaf 18.30 uur bent
u welkom in de aula voor een kopje (alcoholvrije) glühwein! Deze glühwein wordt u
aangeboden door de feestcommissie. Voor de veiligheid en om het overzicht te bewaren
willen we u vragen buiten de klas te wachten en doorgangen vrij te houden. Vanaf 19.00 uur
kunt u uw kind weer ophalen.

Opruimen Kerstversiering
Op vrijdag 21 december moet alles weer worden opgeruimd, daar kan de feestcommissie uw
hulp goed bij gebruiken. Vele handen maken licht werk! U kunt zich opgeven door te reageren
op het nieuwsbericht in het ouderportaal.

Aandachtspunt
We ontvingen het volgende bericht van een collega-school uit Monnickendam:
Eén van de leerlingen van deze school is op weg naar school beroofd van zijn fiets. Het
incident vond plaats in het fietstunneltje onder de N247. Omdat er meer kinderen zijn die van
dit tunneltje gebruik maken, vinden wij het belangrijk om dit met u te delen. De politie is op
de hoogte, maar zal op dit moment geen specifieke actie ondernemen. Er wordt aangeraden
zoveel mogelijk samen te fietsen en mocht er iets soortgelijks voorvallen direct 112 te bellen.

Belangrijke data
Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Vrijdag 7 december
Donderdag 13 december
Vrijdag 14 december
Vrijdag 17 december
Donderdag 20 december
Maandag 24 dec. t/m vr. 4 januari

Crea circuit groepen 2/3, 3 en 4
Sinterklaasfeest
Opruimen Sintversiering en versieren voor Kerst
Bijeenkomst Ondersteuningsteam
Crea circuit groepen 1/2
Vergadering leerlingenraad
Kerstdiner van 17.30 – 19.00 uur
Kerstvakantie

