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Nieuwjaarsinloop
Maandagochtend 7 januari staat er koffie en thee klaar
op de bar bij de keuken. Mocht u tijd en zin hebben dan
bent u van harte welkom om even bij te praten met
andere ouders.

Absenties melden via de app
Wanneer u uw kind ’s ochtends wilt afmelden vanwege
ziekte of om andere redenen dan heeft u de
mogelijkheid om dit telefonisch te doen of via ons
ouderportaal. Op deze manier zijn wij altijd bereikbaar.

Het team van de
Gouwzee wens
iedereen een positief,
liefdevol en bruisend
2019!

Toestemmingsformulier AVG
Wilt u in de Ouderapp nakijken of u het toestemmingsformulier AVG al heeft ingevuld ? We
willen graag regelmatig foto’s van kinderen in de Ouderapp plaatsen, maar dan is het wel
belangrijk om te weten of u hier toestemming voor geeft.

Mad science komt weer naar de Gouwzee met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show aanstaande woensdag,
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op woensdag om 14:15, vanaf 13-2-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15
en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door.
Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 291-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Belangrijke data
Maandag 24 dec. t/m vr. 4 januari
Maandag 7 januari
Dinsdag 8 januari
Dinsdag 22 januari
Week van 21 en 28 januari

Kerstvakantie
Nieuwsjaarsinloop met koffie en thee aan de bar
Hoofdluiscontrole
MR vergadering
OR vergadering
Toetsweken

Column Steven Pont : Ervaar en leer...
DNA is overdraagbaar, verkoudheid is overdraagbaar en taal is overdraagbaar, maar één
ding is niet overdraagbaar en dat zijn ervaringen. Als iemand in je omgeving bijvoorbeeld
naar Lapland is geweest, kan diegene je er alles over vertellen, maar de ervaring van Lapland
zelf is daarmee niet van jezelf. Dat is ook de reden dat je er misschien zelf eens gaat kijken;
aan de verhalen alleen heb je niet genoeg, je wilt het zelf meemaken.
Als dit waar is voor een volwassene, dan is het ook waar voor een kind. Kinderen hebben
ook niet genoeg aan onze verhalen. We kunnen ze waarschuwen, zeggen dat iets niet
verstandig is en ze voorspellen wat er gaat gebeuren omdat wij het allemaal al hebben
meegemaakt én de consequenties ergens van kennen. Maar dat interesseert een gemiddeld
kind niet zoveel. Kinderen willen het –terecht- allemaal zelf ervaren. En wij moeten ze
toestaan hun eigen fouten te mogen maken, ook als wij precies die fout dertig jaar geleden
zelf ook al hebben gemaakt.
De pedagoog Korczak stelde in de vorige eeuw dan ook dat elk kind recht heeft op zijn eigen
dood. Daarmee had hij de poppen natuurlijk al snel aan het dansen, want het woord ‘kind’
en ‘dood’ in dezelfde zin, daar houden we niet zo van. Deze man bestierde een weeshuis,
dus hij had het hart op de goede plek en wilde natuurlijk kinderen helemaal niet dood. Wat
hij feitelijk bedoelde is dat elk kind juist het recht heeft op een eigen leven en dat het nemen
van risico en het maken van eigen fouten daarbij hoort. Dus waar mogelijk; ga op je handen
zitten als je een kind een fout ziet gaan maken. Want voorkomen is in de pedagogiek soms
slechter dan genezen.

