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Vervanging Afke
Zoals u in de brief van Chris van Meurs (d.d. 27 februari) heeft kunnen lezen, zal ik als
waarnemend directeur fungeren op De Gouwzee totdat Afke terugkeert.
Dinsdag jl. heb ik kennis gemaakt met het team van De Gouwzee en heeft er een overdracht
plaatsgevonden met mijn voorganger Anita Lammers. De komende week zal ik met het team
van De Gouwzee in gesprek gaan over hun verwachtingen van mijn rol gedurende de
komende periode.
Ik beschouw het in ieder geval als een mooie uitdaging om samen met het gedreven,
enthousiaste team van De Gouwzee de lopende ontwikkelingen verder vorm te geven.
De komende maanden zal ik in ieder geval op de woensdag en vrijdag aanwezig zijn op De
Gouwzee. Op de andere dagen zal de agenda van beide scholen bepalen op welke school ik
werkzaam zal zijn. Het streven is echter om ook (deels) op de maandag aanwezig te zijn.
In principe houd ik in mijn agenda tijd vrij tussen 8:30 en 9:00 uur om ouders de gelegenheid
te bieden zonder afspraak bij mij binnen te lopen. Als u echter niet in de gelegenheid bent om
op die tijd langs te komen, dan kunt u altijd een afspraak met mij maken.
Ik zie uit naar een prettige samenwerking .
Ezra Stam

Grote Project: Techniek

Op 6 maart starten we met Het Grote Project met dit jaar als thema: Techniek. Bij de opening
starten we met alle kinderen op het plein, de deuren van de school blijven gesloten. We
dansen met z’n allen op het lied ‘Raar maar waar’ en gaan dan de school binnen. De groepen
1 t/m 3 krijgen in de loop van de ochtend als eerste in de aula een spectaculaire show van
Mad Science, de groepen 4 t/m 8 volgen daarna.

De verdeling van onderwerpen die we voor het project gemaakt hebben is als volgt:
groepen 1 t/m 3: bouwen
groep 4: slimme uitvindingen
groep 5: wonderlijke uitvindingen
groep 6: technische beroepen
groep 7: licht
groep 8: video/ fotografie
Alle klassen gaan op excursie of doen een workshop. Daarnaast hopen we dat er ouders of
andere ‘professionals ’ in iedere klas kunnen komen vertellen over het onderwerp.
Een kort overzicht van excursies/ workshop:
Groepen 1 t/m 3: De kinderen gaan klussen in een bouwhuis op het schoolplein en mogen
een kijkje nemen bij de werkplaats van Leguit & Roos.
Groepen 4 t/m 5: Klussen in het bouwhuis en bezoek Nemo. Groep 5 gaat naar het IT-lab in
Purmerend.
Groepen 6 t/m 8: Groep 6 gaat naar het bouwhuis en brengt een bezoek aan de
Waterzuivering. Groepen 6, 7 en 8 gaan naar de Triade in Edam en bezoeken het IT-lab.
Groepen 6 en 7 gaan mee met 4 en 5 naar Nemo. Verder krijgen de leerlingen van groep 8
allerlei workshops, die met fotografie/ video te maken hebben.
Voor het Nemo-bezoek zorgen de kinderen zelf voor een OV-kaart.
Marjan Adolfs verzorgt voor de diverse groepen een dramales op maat!
Het project wordt afgesloten op donderdag 4 april van 18.30 uur tot 20.00 uur met een
speurtocht, waar uiteraard alle ervaringen in worden verwerkt. Nadere informatie volgt.
We hopen op een geslaagd project !
De projectcommissie.

Staking 15 maart
De Gouwzee zal op vrijdag 15 maart gesloten zijn i.v.m. een landelijke onderwijsstaking. Meer
informatie hierover leest u in de bijgevoegde brief van dhr. van Meurs.

Kinderboekenzwerfstation
Sinds de laatste Kinderboekenweek in Oktober
hebben wij een kinderboekenzwerfstation op
school. Tegenover de keuken staan allemaal
leuke boeken met een sticker erop. Deze
boeken mag je meenemen om thuis te lezen en
dan weer op school of ergens anders terug te
brengen! Er staan weer een hoop leuke nieuwe
boeken tussen! Veel leesplezier!

Kwink! Onze methode voor sociaal emotioneel leren
Schoolbreed werken we de komende periode aan de volgende thema's:
- Lichaamstaal: vaak zie je al aan iemands gezicht of houding hoe degene zich voelt.
- Denk na voordat je iets kiest.
- Durf te zeggen wat je denkt.

Incasso overblijven
Op 1 maart zal de halfjaarlijkse overblijfbijdrage per automatische incasso geïnd worden. Het
gaat om € 30,- per kind. Dit geld wordt besteed aan melk, thee en fruit bij de lunch. Daarnaast
krijgen de overblijfkrachten een vergoeding voor hun inzet. Met vragen hierover kunt u
terecht bij onze administratief medewerkster, Ria Ruck-Martens: R.Ruck@obsdegouwzee.nl

Bibliotheekouder gezocht !
Wie heeft er op woensdagochtend tijd om samen met Marijke (moeder van Jan en Ot) een
uurtje de schoolbibliotheek te draaien. Samen starten jullie de bibliotheek op rond 8.30 uur
en rond 9.15 uur zit het er alweer op. Het is ook leuk om de sfeer in de school te proeven zo
rond deze tijd en kinderen te helpen bij het kiezen van een boek. Heeft u tijd en zin om te
helpen op de woensdagochtend onder het genot van een kopje thee of koffie? Laat het juf
Marieke weten. m.schilder@obsdegouwzee.nl

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)

20 maart: Achterbanbijeenkomst GMR

Save the date! Op woensdagavond 20 maart vindt alweer de
achtste Achterbanbijeenkomst plaats voor ouders, personeelsleden en andere
geïnteresseerden. Tijdens een Kennismarkt kunt u informatie verzamelen en vragen stellen
over medezeggenschap, onderwijs, OPSPOOR en diverse andere actuele onderwerpen*.
Hiervoor zijn onder andere de Raad van Toezicht, het bestuur en de GMR aanwezig.
Vervolgens is er de verfrissende theatershow ‘Lastige Kinderen? Heb jij even geluk!’ van De
Omdenkers. Zij brengen hun shows met veel humor en zetten hun publiek altijd aan het
denken.
*Zijn er onderwerpen die u graag behandeld wilt zien en die interessant zijn voor een brede
groep? Laat u het ons dan weten via info.gmr@opspoor.nl.

Belangrijke data
Woensdag 6 maart
Woensdag 6 maart
Dinsdag 12 maart
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart
Woensdag 20 maart
Maandag 25 maart

Start schoolproject
Bijeenkomst leerlingenraad
OR vergadering
Onderwijsstaking; school is gesloten
Crea circuit groep 1-2
Achterbanbijeenkomst GMR
SMW inloop van 8-10 uur

Ingekomen berichten
Week van Zorg & Welzijn
Net als vorig jaar organiseren wij als wijkverpleegkundigen weer een activiteit in de Week van
Zorg & Welzijn. Dit keer wordt het een Gezondheidsplein. Vorig jaar hebben we een aantal
enthousiaste kinderen met hun opa of oma mogen ontvangen. Ook dit jaar willen we jullie
weer vragen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Het is de bedoeling dat een
aantal kinderen samen met hun opa of oma het Gezondheidsplein komt bezoeken en

deelneemt aan de aangeboden activiteiten. De activiteiten zijn, grotendeels, buiten
schooltijd.

Bericht van de Speeltuinvereniging
We hebben als speeltuinvereniging in Monnickendam (zonder reguliere subsidies van de
gemeente) elk jaar met veel vrijwilligers een net sluitende begroting. Hierdoor zijn we
normaliter niet in staat om grootschalige projecten op te pakken. Vorig jaar hebben we met
hulp van lokale ondernemers, de Rabobank en de gemeente wel het kleintjesplein en een
prachtig nieuw en veilig hekwerk weten te realiseren.
Er is echter voor de leeftijd 8-12 weinig tot niets beschikbaar en om die reden hebben we het
plan opgevat om ook iets voor die doelgroep te realiseren achterin (de ongebruikte plek) in
onze speeltuin.
Vorig jaar heeft juf Anouck als eerste door haar groep tekeningen laten maken van de
kinderen waar iedereen heel blij van werd. We hebben toen meer groepen én alle scholen in
Monnickendam gevraagd tekeningen te maken.
Aan de hand van al die prachtige tekeningen van alle kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 kregen
wij een prachtig beeld van wat de kinderen het liefste willen. Vervolgens hebben wij deze
ideeën met behulp van een speeltuindeskundige vertaald naar een gedetailleerd plan. Dit
plan is onze 'Avonturenhoek'! We hebben hiervoor een mooie presentatie gemaakt, zie
hiervoor de bijlage.
Wij zijn als bestuur en vrijwilligers van de speeltuin nu heel druk met proberen het benodigde
geld bij elkaar te verzamelen, maar we kunnen nog alle hulp gebruiken! Helpt u ook mee ?

