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Uitnodiging receptie
We willen u van harte uitnodigen voor de receptie op 31 maart van 14.00 – 14.45 uur ter gelegenheid
van het afscheid van juf Afke. Bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging als bijlage.

Grote project: Duurzaamheid
Het is weer tijd voor het Grote Project; dit jaar met als thema
Duurzaamheid. A.s. woensdag wordt het project om 8.30 uur
geopend op het grote plein.
Er zijn weer tal van activiteiten gepland in de komende weken:
een theatervoorstelling (“WOW de zee is van plastic” door
Theatergroep Droog Water), verschillende workshops en
excursies, een zwerfafvalexpeditie, een speelgoedruilbeurs en
uiteraard een gezamenlijke afsluiting. De afsluiting is op vrijdag 3
april van 16.30 tot 18.00 uur; waarbij de ouders ook van harte
welkom zijn.
In de bijlage vindt u informatie van “Let’s Do it kids”, een workshop waarbij ook medewerking van de
ouders gevraagd wordt. De leerkrachten houden u via de ouderapp verder op de hoogte over de
specifieke activiteiten in de groepen.

Gouwzeeparade
Op woensdag 18 maart 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.

Punten uit de GMR-vergadering van 28-01-2020
Het bestuur heeft medegedeeld:
• Alle scholen hebben nu een voldoende wat betreft de inspectienorm.
• Dat het in verschillende gemeenten bezig is met de huisvesting van de scholen. E.e.a. verloopt
moeizaam
• De voorbereidingen zijn getroffen voor de fusie tussen OPSO en SPOOR. Ook deze zaak
verloopt traag omdat de gemeenten veel tijd nodig hebben om dit af te ronden.
Verder:
• De MR-cursussen, georganiseerd door de GMR verlopen succesvol.
• De achterbanenquête en de achterbanbijeenkomst (17-03-2020) zijn in een voorbereidende
fase.
• Op 17 maart wordt er een GMR-achterbanbijeenkomst georganiseerd: zie de bijlage bij deze
nieuwsbrief voor alle informatie.

Incasso Overblijfbijdrage
In de loop van deze maand 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 medewerker, Ria Ruck-Martens: R.Ruck@opspoor.nl
Voor vragen over de incasso van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester
van de Ouderraad, Judith Koning: penningmeester@obsdegouwzee.nl

Nieuwe Ondersteuningsadviseur
Beste ouders/verzorgers,
Omdat ik regelmatig op de school van uw kind aanwezig zal zijn, heeft de
directie mij gevraagd een kort stukje te schrijven over wie ik ben en wat ik
op school doe. Mijn naam is Anne Koning en ik ben als psycholoog
werkzaam bij Klaarr Educatie. Ik ben als ondersteuningsadviseur
betrokken bij De Gouwzee. Dat betekent dat ik regelmatig op school ben
om met leerkrachten en ouders mee te denken over de ontwikkeling van
kinderen. Er kan bijvoorbeeld een vraag zijn over leerproblemen, moeite
met de concentratie of over hoe kinderen omgaan met hun
klasgenootjes. Deze taken werden voorheen door mijn collega Arina
Godvliet uitgevoerd. Vanaf maart zal ik haar werkzaamheden overnemen, daar heb ik veel zin in!
Misschien ontmoeten we elkaar een keer, dan weet u vast wie ik ben en wat ik zoal op school doe.
Met vriendelijke groet,
Anne Koning

Agenda voor de maand maart
Woensdag 4 maart
Donderdag 12 maart
Woensdag 18 maart
Maandag 23 maart
Woensdag 25 maart
Dinsdag 31 maart
Vrijdag 3 april

Opening Grote Project Duurzaamheid
Voorstelling door theatergroep Droog Water
Let’s do it Kids
Gouwzeeparade groep ½ rood, 4 en 7
Bezoek aan de Jachthaven in Monnickendam, gr. 4 t/m 8
Workshop voor groepen 2/3 en 3: maken van kunstwerk
Afscheidsreceptie Juf Afke van 14.00 – 14.45 uur
Afsluiting project van 16.30 - 18.00 uur

Ingekomen berichten en bijlagen:
-

Informatie over Let’s do it Kids
Flyer informatiebijeenkomst GMR op 17 maart a.s.
Uitnodiging voor afscheidsreceptie Afke op 31 maart

