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De ”stormingsfase”
Ieder schooljaar start een klas na de zomervakantie opnieuw op. Soms
met een geheel nieuwe samenstelling, soms met enkele nieuwe
leerlingen en soms alleen met een nieuwe leerkracht. Maar iedere groep
moet zich opnieuw gaan ”schikken”. Dit gaat in verschillende fases. De
eerste fase is de “forming”: een fase van enthousiasme, verkenning van
grenzen en het opbouwen van vertrouwen naar elkaar. Al snel volgt
daarna de stormingsfase. Een proces van discussie, onderhandeling en
onenigheid. Kinderen leren hun klasgenoten beter kennen en ontdekken
de verschillen, wat regelmatig leidt tot onduidelijkheid. We merken dit in
onze groepen ook. Tijdens het buitenspelen zijn de kinderen druk, zijn er
conflictjes en is er miscommunicatie. Na enige tijd komt de groep in de
normingsfase. De groep besluit dat het beter kan. Er wordt duidelijkheid
geschapen over samenwerken en er worden afspraken gemaakt waardoor de groep in een rustiger
vaarwater komt.
Nu zult u misschien denken; kunnen de leerkrachten er niet voor zorgen dat de stormingsfase
overgeslagen wordt door direct duidelijke regels en afspraken te maken? Maar helaas, de groep gaat
de normingsfase pas in wanneer zij daaraan toe is; wanneer zij het zelf ook belangrijk vindt dat er
helderheid gecreëerd wordt. In Nederland hebben we het geluk dat het weer in de stormingsfase ook
lekker mee doet... Ach, er komt vanzelf weer rust in de tent, als de groep zover is
Afke

Kinderboekenweek: Reis mee!
Natuurlijk besteedt De Gouwzee ook dit jaar
weer aandacht aan de Kinderboekenweek; het
thema dit jaar is: Reis mee. Wij starten met een
feestelijke opening van de Kinderboekweek op
woensdagochtend 2 oktober met een dans op
het schoolplein. De deuren gaan deze ochtend
om 8.30 uur open.
Het lijkt ons leuk als er in die week in de ochtend
in kleine groepjes voorgelezen wordt door een
opa/oma, papa/mama, of een ander
belangstellende. U kunt zich inschrijven op het inschrijfformulier dat bij iedere klas hangt.
Wij hebben allemaal leuke boeken in de klas, maar misschien heeft uw zoon of dochter thuis wel een
heel leuk boek dat over reizen gaat (het thema van de kinderboekenweek) en kunt u dat komen
voorlezen.

Als verrassing krijgt iedere klas van de ouderraad een nieuw voorleesboek!
Een leuk weetje de kinderen van groep 1 t/m 3 gaan op woensdag 9 oktober kijken naar een
poppenkastvoorstelling met als titel: “Een hele klus voor Trijntje Bus.”
Net als vorig jaar zal de afsluiting zijn in de vorm van een boekenruilmarkt. Hiermee willen we het
zwerfboekenstation weer een beetje laten opleven! Alle kinderen mogen “oude”/uitgelezen boeken
mee naar school brengen en met elkaar gaan ruilen. De overgebleven boeken komen dan weer in het
zwerfboekenstation terecht.
Wij hebben er weer zin in!

Sparen voor de schoolbieb – bericht van boekhandel Nimo
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Nimo
boek de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
· U koopt in de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij
boekwinkel Nimo en levert de kassabon vóór 14 november 2019 in op school bij de leerkracht van uw
kind.
· Wij leveren de verzamelde kassabonnen weer in bij Nimo boek.
· Zij tellen de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op.
· Wij mogen voor 10% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in de winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Gouwzeeparade
Op woensdag 16 oktober is er weer een Gouwzeeparade. Leerlingen van de groepen 1/2 rood, 4 en 7
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!

Verzorgen van de schoolwas
We zoeken een nieuwe ouder voor het verzorgen van de “schoolwas” (theedoeken en handdoeken).
Eén keer per week neemt u de was mee naar huis en brengt deze weer schoon terug op school. U
ontvangt hiervoor een vergoeding van € 4,50 per wasbeurt. Wilt u ons helpen, dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht van uw kind of via mail bij Ria: R.Ruck@opspoor.nl

Inloopochtend Schoolmaatschappelijk werker
Op maandag 14 oktober 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

Incasso Overblijfbijdrage
In de loop van deze week zal de halfjaarlijkse overblijfbijdrage per automatische incasso geïnd worden.
Het gaat om € 30,- per kind. Dit geld wordt besteed aan melk, thee en 2x per week 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@opspoor.nl

Herfstvakantie en Studiedag
De herfstvakantie is van 21 t/m 27 oktober. Aansluitend hebben we een Studiedag gepland op 28
oktober; alle leerlingen zijn dan vrij.

Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Vrijdag 11 oktober
Maandag 14 oktober
Woensdag 16 oktober
21 t/m 27 oktober
Maandag 28 oktober
Dinsdag 29 oktober

Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Afsluiting Kinderboekenweek
Inloop SMW van 8.00 tot 10.00 uur
Gouwzeeparade gr. ½ rood, 4 en 7
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Hoofdluiscontrole

