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Eerste week Gouwzee
Starten als waarnemend directeur op een andere school is meestal
even onwennig. De eerste week op De Gouwzee geeft mij het gevoel
dat ik hier al langer ben. Door het open contact met het team, de
spontaniteit van de leerlingen en de transparantie van het onderwijs
voel ik mij zeker welkom. Mocht u als ouder mij ergens over willen
spreken dan bent u van harte welkom. Ik ben aanwezig op de
maandag, woensdagochtend en de vrijdag en bereikbaar via de mail
van de school.

Afscheid juf Femke
Zoals u inmiddels wellicht hebt vernomen, moet de Gouwzee het met ingang van 1 februari
stellen zonder één van de vertrouwde gezichten: juf Femke van Wanrooij. Femke kwam als
Femke Visser al bij ons werken in de roerige tijd van de fusie tussen de Kohnstammschool en
de Jan Ligthartschool. Zij kwam als tijdelijke leerkracht en...is nooit meer weggegaan. Haar
tijdelijke aanstelling werd omgezet in een vaste aanstelling en in de loop der jaren heeft ze als
groepsleerkracht voor zo ongeveer alle groepen gestaan, van de kleutergroepen tot en met
groep 8. Femke is een collega en leerkracht die zich altijd hard heeft gemaakt voor het belang
van leesonderwijs (zo heeft zij het tutorlezen en het bouwlezen onder haar vleugels
genomen), zij heeft een grote accuratesse en zij is altijd bezig om zich verder te ontwikkelen
in het onderwijs. Zij heeft zich geschoold tot Intern Begeleider en deze taak gaat zij nu
vervullen op de Boemerang in Purmerend. Wij wensen haar daarbij heel veel succes en
plezier en gaan haar zeker missen!
Voor de invulling van de taak van juf Femke hebben we juf Kim bereid gevonden de dinsdag
voor groep drie over te nemen. Voor de overige twee dagen is er een vacature voor een
onderwijsassistente uitgegaan. Binnenkort zullen we met deze kandidaten een gesprek
voeren.

Juf Femke
Beste ouders en verzorgers,
Na bijna 13 jaar werkzaam te zijn geweest op de Gouwzee zal ik per 1 februari afscheid
nemen. De opleiding van Intern Begeleider is door mij afgerond in december vorig jaar.
Sindsdien is bij mij het enthousiasme voor deze functie gegroeid. Per 1 februari zal ik IB ér zijn
op de Boemerang in Purmerend. Met veel plezier ben ik werkzaam geweest in verschillende
jaargroepen en als ICT coördinator. Via deze weg wil ik u bedanken voor het vertrouwen om
een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van de kinderen op onze school. De
Gouwzee zit in mijn hart en de mooie jaren zal ik nooit vergeten. Mochten we elkaar waar
dan ook nog eens treffen, horen hoe het gaat met de Gouwzee kinderen wordt zeer
gewaardeerd. Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet, juf Femke

Aanmelden nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020

De Gouwzee werkt inmiddels met een aannamebeleid om de groei van de school binnen de
perken te houden. Mocht u een kind hebben dat in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt
dan raden wij u aan voor 1 maart 2019 in te schrijven. In het aannamebeleid gaan broertjes
en zusjes namelijk voor op kinderen van nieuwe gezinnen. Na 1 maart 2019 maken wij de lijst
op van leerlingen die wel en niet geplaatst kunnen worden en zullen dit vervolgens aan de
desbetreffende ouders laten weten. U vindt het inschrijfformulier op onze website:
www.obsdegouwzee.nl onder het kopje Inschrijven of u kunt een exemplaar aanvragen bij
Ria: r.ruck@obsdegouwzee.nl

Ouderavond “Seksuele Opvoeding” door het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het is als ouder niet altijd gemakkelijk om met je kind over
seksualiteit te praten. Toch speel je als ouder een belangrijke rol in
de seksuele opvoeding van je kind. Seksuele opvoeding is meer dan
alleen seksuele voorlichting geven. Het gaat ook om verliefdheid,
vriendschap en het ontdekken van je eigen lichaam. Het is belangrijk
dat u als ouder uw kind zo goed mogelijk ondersteunt. Tijdens deze
themabijeenkomst over Seksuele Opvoeding wordt er onder andere
aandacht besteed aan:
> Het belang van seksuele opvoeding
> Wanneer begin je als ouder met seksuele opvoeding
> De seksuele ontwikkeling van kinderen
> Voorbereiden op lastige situaties
Daarnaast is er ruimte om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen, kunt u vragen
stellen en worden er tips en adviezen gegeven. De themabijeenkomst over Seksuele
Opvoeding duurt 1,5 uur en wordt verzorgd door een pedagogisch adviseur van het Centrum
voor Jeugd en Gezin.
Datum: 29 januari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: OBS de Gouwzee
Voor wie: Ouders van groep 1 t/m 4, maar iedereen is van harte welkom!
Aanmelden: Via het ouderportal t/m 26 januari

Studiedagen
Donderdag 14 en vrijdag 15 februari zijn studiedagen voor het team; alle leerlingen zijn dan
vrij. Aansluitend volgt de voorjaarsvakantie t/m 24 februari.

Juffendag voor de kleutergroepen en groep 3
Op vrijdag 8 februari vieren de juffen van de rode, gele, blauwe, groep 2/3 en groep 3
gezamenlijk hun verjaardag. Alle hens aan dek!! Uiteraard staat de viering in het teken van
"Zeerovers en piraten". Er wordt een spannend toneelstuk opgevoerd en de hele ochtend

staat in het teken van piratenactiviteiten. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school
komen en hun beste humeur meebrengen. Wij hebben er al zin in!
Yvonne, Marion, Laura, Marieke en Wilma

Sportieve ouders gezocht !
De Sportcommissie van de Ouderraad organiseert dit jaar voor de laatste keer alle sportieve
activiteiten voor dit schooljaar. We zoeken daarom 2 nieuwe ouders voor de sportcommissie
van de Ouderraad. Wie helpt ons mee om ook volgend schooljaar weer allerlei leuke,
sportieve activiteiten te organiseren op de Gouwzee ?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sanja Lucardie (moeder van Alek en Elena), Jessica
Slinkert (moeder van Lotte) of juf Helen (H.Zwarthoed@obsdegouwzee.nl)

1 februari: LETTERFEEST voor groep 3!
Hoera!! De kinderen van groep hebben alle belangrijke
leesletters behandeld en dus is het tijd voor het jaarlijkse
LETTERFEEST!! De hele ochtend zal in het teken staan van
activiteiten die te maken hebben met de geleerde letters,
zoals o.a. een letterspeurtocht, letterbingo, lettertwisten
en nog veel meer. De kinderen worden in groepjes
ingedeeld en gaan onder leiding van kinderen uit groep 8
aan de slag met de letters. Uiteraard zal er ook een
letterdiploma uitgereikt worden! We hebben nog een
week om de letters extra goed te oefenen (vooral de
ou/au/ui/eu/ei/ei)!

Gouwzeeparade
Op woensdag 6 februari is er weer een Gouwzeeparade. Leerlingen van de groepen 1/2 rood,
2/3, 5 en 8 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 !

Inloopochtend Schoolmaatschappelijk werker
Op maandag 28 januari van 8.00 – 10.00 uur is er 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
Week van 28 januari
Maandag 28 januari
Woensdag 6 februari
Vrijdag 8 februari
Do 14 en vr 15 februari
Za 16 t/m zo 24 februari
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari

Toetsweek
Schoolmaatschappelijk werker op school
Gouwzeeparade groep ½ rood, 2/3, 5 en 8
Juffendag groep 1 t/m 3
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Hoofdluiscontrole
Creacircuit groep 7-8

