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Afscheid (1)
Beste ouders en verzorgers,
In augustus 2015 kwam ik als startende directeur in Monnickendam. Samen
met het team heb ik 4,5 jaar mogen werken aan een prachtige school die vanuit
een duidelijke visie, koers vaart. Voor mij is het tijd om een nieuwe uitdaging
aan te gaan. Per 1 april 2020 ga ik De Gouwzee en stichting OPSPOOR verlaten
om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan als coach en trainer om
individuen en groepen te begeleiden in groei. Dit in de onderwijswereld, het
bedrijfsleven en de topsport. Voor mij een fantastische uitdaging, voor De
Gouwzee een verandering. Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt
aan het vinden van een nieuwe directeur. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we u dat uiteraard
laten weten. Tot die tijd zult u mij met veel plezier bij de poort zien staan met het kopje thee in mijn
warme handen en ga ik er nog steeds vanuit dat u mij weet te vinden als dat nodig is.
Met vriendelijke groet,
Afke

Afscheid (2)
Ook Laura (leerkracht van groep 5, groep 1-2 en de instroomgroep) heeft aangegeven per 1 maart op
een nieuwe school te gaan werken in Hoorn. Deze school is een school voor speciaal onderwijs en
dicht bij haar woonplaats. We hebben in Laura de afgelopen 2 jaar leren kennen als een hele fijne,
flexibele collega die vanuit een zeer professionele blik de leerlingen ziet. We balen dat ze ons gaat
verlaten maar gunnen haar de nieuwe stap. Voor ons als team vraagt dit opnieuw een uitdaging in de
organisatie. Zo midden in het schooljaar een nieuwe collega vinden is echt niet gemakkelijk. Wanneer
en duidelijkheid is over de invulling van de vacature in de instroomgroep dan horen jullie dat uiteraard
van ons. Mochten jullie nog iemand kennen waarvoor de vacature voor 2 dagen in de instroomgroep
interessant is, laat het ons en deze persoon dan weten!

Ziekmelden - Gebruik ouder app
We willen u vragen om uw kind voortaan via de ouderapp ziek te melden i.p.v. telefonisch. Deze
melding komt namelijk direct bij de leerkracht van uw kind terecht en dit werkt wel zo handig!
Als u (nog) geen inlog voor de ouderapp heeft, kunt u een token opvragen via de leerkracht.

Juffendag voor de kleutergroepen en groep 3
Op vrijdag 7 februari vieren de juffen van de rode, gele, blauwe, groep 2/3 en groep 3 gezamenlijk hun
verjaardag. Het thema voor deze dag is: sprookjes! Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar
school komen. Er wordt een toneelstuk opgevoerd voor de kinderen door de leerkrachten, er is een
circuit en we gaan een feestje maken van deze dag! Wij hebben er al zin in!

Grote project: Duurzaamheid
Woensdag 4 maart starten we met het grote project. Het thema van het grote project is dit jaar:
Duurzaamheid. Wij zijn opzoek naar ouders of iemand die jullie kennen die iets voor ons kan
betekenen wat aansluit bij het project. Een kunstenaar (creatief persoon) die iets kan maken met de
kinderen, iemand die iets over duurzaamheid kan komen vertellen etc. Ook als je een leuke tip voor
ons hebt: laat het ons dan weten!
Voor het grote project zijn we o.a opzoek naar: plastic doppen, plastic flessen en plastic potjes.
Hiermee gaan de kinderen een creatieve activiteit doen. Spaar je met ons mee? In de grote keuken
komt een ton te staan waarin de doppen verzameld kunnen worden. Ook komt er een bak/doos te
staan voor de lege plastic potjes en flessen. Alvast bedankt!
De projectcommissie

Studiedagen en voorjaarsvakantie
Donderdag 13 februari en vrijdag 14 februari zijn studiedagen voor het team; alle leerlingen zijn dan
vrij. Aansluitend is de voorjaarsvakantie t/m 23 februari.

Doppen sparen voor KNGF
Al een paar jaar zamelen wij op school plastic doppen in voor het Geleidehondenfonds.
Met ingang van het nieuwe jaar zijn wij daarmee gestopt, o.a. omdat het verzamelpunt waar wij de
dopen naartoe brachten is opgeheven.
Desgewenst kunt u uw doppen zelf naar Noppes Volendam of Noppes Purmerend brengen, daar staan
bakken waar u uw doppen kunt deponeren.

Agenda voor de maand februari
Maandag 3 februari
Vrijdag 7 februari
Maandag 10 februari
Donderdag 13 en vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
Maandag 24 februari

Toetsweek Cito
Juffendag groep 1 t/m 3
MR-vergadering
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
SMW inloop
Rapporten mee

Ingekomen bericht:
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.

