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Afke
Goed nieuws: Afke zal haar werkzaamheden vanaf maandag 8 april volledig hervatten! Anita
Lammers en ik zullen zorgvuldig alle (lopende) werkzaamheden overdragen aan Afke zodat zij
goed van start kan gaan.
Ik heb Afke in ieder geval met veel plezier waargenomen en wens alle leerlingen, ouders en
teamleden van De Gouwzee nog een fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Ezra Stam

Grote Project: Techniek
Volgende week is het zover: de afsluitingsavond van het
project ‘Techniek' (donderdag 4 april van 18:30-20:00).
Tijdens deze avond mogen de kinderen samen met
ouders, grootouders en andere belangstellenden een
kijkje nemen in de school. Voor de kinderen is er deze
avond ook nog een speurtocht opgezet. De kinderen
kunnen ’s avonds in hun eigen klas een envelop halen. De
kinderen moeten van thuis zelf een potlood/pen
meenemen. Ze starten ook in de eigen klas met de
speurtocht.
Hoe werkt het?
In elke groep hangen 2 vragen en staan 2 proefjes klaar.
Het kind mag zelf bepalen of hij/zij een vraag gaat beantwoorden of een proefje probeert.
Wanneer het antwoord wordt goedgekeurd, krijgen de kinderen een letter of puzzelstukje die
ze moeten bewaren in de envelop. In elke klas krijgen de kinderen weer een nieuwe
letter/puzzelstukje na een goed gegeven antwoord. Aan het einde van de speurtocht moeten
de kinderen met de verzamelde letters een woord vormen. Dit woord heeft met het thema te
maken. Ze schrijven het antwoord op de envelop met hun naam en klas erbij. Wat betreft de
groepen 1 t/m 3: zij verzamelen geen letters, maar puzzelstukjes. Aan het einde van de
speurtocht maken ze de puzzel weer heel en schrijven op de envelop wat ze zien op de
puzzel.

De envelop kan ingeleverd worden bij de bar in de keuken. Let op: alle letters/puzzelstukjes
van élke klas moeten in deze envelop zitten! De volgende dag wordt er uit elke groep een
winnaar getrokken. Zij krijgen een leuke verrassing.
De speurtocht wordt in de klassen ook uitgelegd, zodat de kinderen van tevoren weten hoe
het werkt. Als er nog vragen zijn die avond, kunt u altijd terecht bij één van de
juffen/meesters.
Bij de keuken kunnen de kinderen limonade halen en voor de ouders is er koffie/thee.
Wij zien jullie graag terug op de afsluitingsavond!
De projectcommissie.

Personele zaken
Juf Amanda van groep 7 gaat vanaf 9 april met zwangerschapsverlof. Zij wordt op maandag en
vrijdag vervangen door meester Huub Boers. Juf Willemijn staat op dinsdag, woensdag en
donderdag voor groep 7. Meester Huub staat op dinsdag voor groep 8. Huub loopt al een
aantal weken mee in groep 7 en 8, zodat de overdracht soepel kan verlopen.
Juf Judith (groep ½ geel en blauw) is weer terug van zwangerschapsverlof. Juf Danielle heeft
haar de hele periode vervangen; hartelijk dank daarvoor!

Finale schoolschaaktoernooi voor
basisscholen van Noord-Holland.
In januari hebben twee teams van groep 8
(aangevuld met Paul en Roa uit groep 7)
deelgenomen aan het schoolschaaktoernooi
Waterland. Het team Gouwzee 1 werd daarbij 5e,
een mooie plaats maar helaas mochten alleen de
teams op de plaatsen 1 t/m 4 deelnemen aan de
finale schoolschaaktoernooi voor basisscholen van
Noord-Holland. Maar.... tot onze verrassing kregen
wij tóch een uitnodiging voor de finale omdat een
Waterlands team zich had teruggetrokken. En dus
gingen afgelopen zaterdag Mohammed, Elena,
Jamie, Kai, Sean en Jens enthousiast (en met een
gezonde hoeveelheid spanning) naar Hoorn om deel te nemen aan de finale. Het werd een
prachtige dag en wat zijn we trots op het behaalde resultaat: 23e van de 41 deelnemende
teams! Een geweldige prestatie voor een team dat eigenlijk 'niet goed genoeg' was om mee
te mogen doen. Het was een lange dag maar we gingen zeer tevreden naar huis. Supergoed
gedaan, kanjers!
Willemijn v.d. Berg

Vakantie en vrije dagen
Goede vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag zijn vrije dagen voor alle kinderen. Groep 1 t/m 4
is ook vrij van 23 t/m 26 april; de groepen 5 t/m 8 gaan dan wel naar school. Van 29 april t/m
3 mei zijn alle kinderen vrij.

Gouwzeeparade
Op woensdag 3 april is er weer een Gouwzeeparade. Leerlingen van de groepen 1/2 geel, 3
en 6 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.

Belangrijke data
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Maandag 22 april
Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april
Maandag 28 april t/m vrijdag 3 mei
Dinsdag 7 mei

Gouwzeeparade groepen ½ geel, 3 en 6
Afsluiting project techniek van 18.30 - 20.00 uur
Koningsspelen
Iep toets groep 8
Iep toets groep 8
Lenteloop en eitje tikken
Vrij i.v.m. 2de Paasdag
Groepen 1 t/m 4 vrij
Meivakantie groep 1 t/m 8
MR vergadering

