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Klaar voor de start... AF!
De vakantie voorbij, weer lekker aan de slag. Goed om
iedereen weer blij het schoolplein op te zien wandelen.
Als ik langs de lokalen wandel voel ik de prettige
dynamiek die in alle 9 groepen heerst. We kunnen
spreken van een goede start dus.
De komende maanden zullen wij ons gaan buigen over
een nieuw schoolplan. Een schoolplan is een 4jarenplan waarin je een route uitstippelt voor de
ontwikkeling van het onderwijs in de school. De
afgelopen jaren heb ik ervaren dat het ontzettend
belangrijk is dat alle partijen (team, ouder, leerling)
hierin meegenomen worden. Als ouder kunt u
binnenkort dus ook een uitnodiging verwachten voor
input. U bent uiteindelijk onze “klant”. Zonder ouders,
geen school. Dit zullen we op een originele manier doen. Wordt vervolgd dus!
Verder wil ik ook dit jaar weer laten weten dat u altijd van harte welkom bent om met mij van
gedachten te wisselen op momenten dat u met een vraag of uitdaging rondloopt. In eerste instantie
zal de leerkracht voor u het aanspreekpunt zijn, maar ook ik ben op maandag, dinsdag en donderdag
bereikbaar voor wat dan ook. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat ieder kind een prettige tijd heeft op de Gouwzee. Ik reken op u en uiteraard kunt u op ons
rekenen!

Afke

Schoolplein
De afgelopen jaren hebben we de eerste stappen gezet met het verfraaien van ons plein. Dit is echter
nog niet klaar. Vooral de afwerking vraagt nog de nodige aandacht. De komende maanden willen we
op dit gebied stappen gaan zetten. Wil je met ons meedenken, heb je fantastische ideeën om ons
plein een groene uitstraling te geven of heb je groende vingers en zou je graag de handen uit de
mouwen willen steken?
Mail mij dit dan even door vóór 9 september zodat we spoedig de koppen bij elkaar kunnen steken
voor een fraai schoolplein!
Directie@obsdegouwzee.nl

Startgesprekken voor groep 1 t/m 8
Wij zien school en ouders als partners in de ontwikkeling van
een kind. We "werken" uiteindelijk allemaal aan hetzelfde doel;
een optimale ontwikkeling, in de breedste zin van het woord.
Daarom vinden wij het belangrijk om startgesprekken met
ouders en leerlingen te houden aan het begin van het
schooljaar. Het doel van dit gesprek is verwachtingen uitspreken
en afstemmen. We zoeken de verbinding om de begeleiding van
de leerling optimaal te laten verlopen. Het is de bedoeling dat
het betreffende kind ook bij dit gesprek aanwezig is. Soms zal de
inbreng misschien minimaal zijn, maar leerlingen zien wel dat
ouders en de leerkracht samenwerken. En dat vinden wij
belangrijk.
U hoeft voor dit gesprek geen specifieke voorbereidingen te treffen. Wel kunt u eens nadenken over
hoe u de ideale samenwerking ziet en welke verwachtingen u van de leerkracht heeft.
Vanaf volgende week kunt u zich samen met uw kind inschrijven voor een startgesprek via het
Ouderportaal.

Voorblad Datamap
De Datamap is een verzamelmap waarin de leerlingen documenten stoppen waar ze trots op
zijn en waarmee ze kunnen laten zien hoe hun ontwikkeling verloopt. Voor de voorkant van
deze multomap kunt u digitaal een foto sturen naar de leerkracht van de groep van uw kind.
Zo staat er weer een “verse” foto voor het nieuwe schooljaar op hun map.

Vakanties en studiedagen
We geven u hierbij het vakantierooster en de ingeplande studiedagen voor het schooljaar
2019-2020. Deze roosters gelden voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2019
21-12-2019
15-02-2020
10-04-2020
25-04-2020
21-05-2020
30-05-2020
04-07-2020

27-10-2019
05-01-2020
23-02-2020
13-04-2020
08-05-2020
24-05-2020
01-06-2020
16-08-2020

Studiedagen
Maandag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

9 september 2019
28 oktober 2019
6 december 2019
13 februari 2020
14 februari 2020
18 juni 2020
19 juni 2020

Belangrijke data
Maandag 2 t/m vrijdag 6 september
Maandag 9 september
Maandag 9 september 19.00 uur
Maandag 16 september
Maandag 16 september
Vrijdag 20 september
Maandag 30 september

Kamp groep 8
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
MR-vergadering
Informatieavond groep 3
OR vergadering
Verkiezing Leerlingenraad
Ouderavond groep 7 en 8: Mediawijsheid

Ingekomen bericht:
Kinderopvang Berend Botje: altijd in de buurt
Met 50 locaties voor kinderopvang én 350 gastouders in
Noord-Holland is er altijd wel een Berend Botje-locatie bij
jou in de buurt.
Gastouderbureau Berend Botje: persoonlijk, huiselijk en
flexibel
Een gastouder van Berend Botje biedt je kind opvang en
onderdak op tijden en dagen die je in overleg afspreekt. Het
is de vorm van kinderopvang die het dichtst bij ‘thuis’ ligt. Je
kind heeft een eigen plekje en krijgt liefdevolle zorg en
aandacht. In overleg met je gastouder is veel mogelijk. Een keer wat later, een keer wat
vroeger of een dag extra bijvoorbeeld. Al onze gastouders zijn gediplomeerd en voldoen ruim
aan alle wettelijke eisen.
Persoonlijke en deskundige begeleiding
Een groot pluspunt is de inzet van onze bemiddelingsmedewerkers met hun eigen
werkgebied en veel plaatselijke kennis. Ze vinden de gastouder die het best bij jouw gezin
past, zorgen voor goede afspraken over de opvang en houden contact met ouders en
gastouders. Een ander pluspunt is dat Berend Botje de administratie verzorgt voor jou en je
gastouder en de kinderopvangtoeslag aanvraagt en regelt. Interesse? Op www.berendbotje.nl
vind je alle informatie of bel naar 088-2337000.
Gastouder worden?
Zoek je een (bij)baan, werk je graag met kinderen en wil je dit kunnen combineren met je
eigen gezin? Dan is werken als gastouder een ideale combinatie. Berend Botje is een groot,
professioneel en vooruitstrevend gastouderbureau. We verzorgen de opvang van ruim 1.700
kinderen in bijna heel Noord-Holland en zijn altijd op zoek naar zorgzame, lieve gastouders.
Begeleiding en ondersteuning Als gastouder bij Berend Botje ontvang je een vergoeding per
uur en per kind en geef je zelf aan hoeveel je wilt werken. Daarnaast word je professioneel
begeleid en ondersteund. Zo verzorgt Berend Botje de basistraining, maar ook aanvullende
cursussen en workshops. Je wordt professioneel begeleid door je eigen
bemiddelingsmedewerker, van koppeling tot einde opvang. Bovendien regelt Berend Botje de
administratie, uitbetaling en een jaaropgave. Interesse? Ga naar ‘Werken bij’ op onze website
www.berendbotje.nl en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek met een
bemiddelingsmedewerker.

