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Onze tuin...
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel is opgevallen; onze tuin heeft een metamorfose ondergaan. Er
staat eindelijk een stevige, speelse basis waarin we verder kunnen tuinieren. En dat was nodig ook.
Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging om de tuin ook meer vorm te komen geven. Mogelijk
heeft u prachtige siergrassen of andere mooie bodembedekkers in de tuin staan die best wat
uitgedund mogen worden. Wij houden ons aanbevolen. Om ervoor te zorgen dat het geen zooitje
wordt is het de bedoeling om dit met mij af te stemmen. Stuur me een mailtje op
directie@obsdegouwzee.nl zodat we samen verder kunnen bouwen aan onze mooie tuin.

Woensdag 6 november: landelijke Onderwijsstaking
We hebben u deze week een brief gestuurd i.v.m. de Onderwijsstaking op woensdag 6 november. Ook
de leerkrachten van De Gouwzee nemen deel aan deze staking. De school is daarom gesloten op 6
november.

Sparen voor de schoolbieb
Dankzij de bonnetjes actie van Nimo hebben we een aantal mooie nieuwe boeken kunnen
aanschaffen voor onze schoolbibliotheek. Alle ouders die mee gespaard hebben: Hartelijk dank!

Lichtjesfeest
Op donderdag 7 november a.s. is het Lichtjesfeest! Alle
kinderen hebben weer hun best gedaan om een mooie
lampion te fabriceren en zoals gebruikelijk worden deze
volgende week donderdag in de klassen tentoongesteld. Wilt
u zelf zorgen voor een loopstokje met lampje (voorzien van
de naam)? Graag inleveren bij de leerkracht. U bent welkom
van 17.00 tot 17.30 uur om een kijkje in alle klassen te
komen nemen.

Gouwzeeparade
Op woensdag 27 november is er weer een Gouwzeeparade. Dit keer treden de leerlingen van de
groepen 2/3, 5 en 8 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!

Fout in de kalender: start zomervakantie
In de schoolkalender staat een fout! Op vrijdag 3 juli staat dat de zomervakantie start. 3 juli is echter
nog een schooldag; de vakantie begint om 12.00 uur. We hebben dit inmiddels in de ouder-app en op
de website gewijzigd.

Verzorgen van de schoolwas
Na onze oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben zich maar liefst 5 ouders aangemeld om de
schoolwas te verzorgen; we zijn er blij mee! We bedanken Sherin, die de afgelopen 2 jaar de was
verzorgd heeft.

Jaarverslag OPSPOOR
In onze digitale boekenkast in het ouderportal staat het jaarverslag van onze stichting OPSPOOR klaar.
Voor wie nieuwsgierig is welke ontwikkelingen er allemaal spelen op stichtingsniveau.

Belangrijke data
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Vrijdag 8 t/m 15 november
Donderdag 14 november
Maandag 18 november
Woensdag 27 november

Landelijke Onderwijsstaking; alle leerlingen zijn vrij
Lichtjesavond
Week van de Mediawijsheid
Oudercontactavond groep 1/2
MR vergadering
Gouwzeeparade gr. 2/3, 5 en 8
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