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Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg wil ik u graag meenemen in de dagelijkse keuzes die ik zo af en toe moet maken in deze
lastige tijd in het kader van Corona. Daarmee bedoel ik de maatregelen, de afwezigheid van leerkrachten, de afwezigheid van leerlingen, de organisatie van het onderwijs. Wij begrijpen dat er veel vragen
leven en waarderen het dat u meedenkt in het zoeken naar oplossingen.
OPSPOOR hanteert voor alle scholen de onderstaande uitgangspunten:
*

*

Veiligheid voor leerlingen en leerkrachten is van het grootste belang. Dit betekent dat we alle
risico’s willen uitsluiten, er geen externen in school komen en de leerlingen en leerkrachten na
lestijd naar huis gaan en we alle maatregelen naleven.
Alle onderwijskundige keuzes die we maken moeten ertoe leiden dat we het primaire onderwijsproces in gang kunnen houden. We willen de scholen zo lang mogelijk openhouden en zo
min mogelijk groepen naar huis sturen.

Vanuit deze twee basisprincipes zijn wij als school constant op zoek naar de beste oplossingen. Elke
beslissing wordt weloverwogen, met ieders betrokkenheid, genomen. Ik probeer u daarbij zo goed en
zo tijdig mogelijk te informeren.
Op dit moment bestaat de uitdaging als gevolg van Corona uit leerkrachten die thuis zijn in verband
met Corona, in afwachting zijn van een test of te maken hebben met huisgenoten die positief getest
zijn. Aan de start van het schooljaar hebben we ervoor gekozen om bij kortdurende uitval de kinderen
te verdelen over de groepen. In de loop van de tijd merken we dat de problemen rondom Corona
voortduren en moet ik soms andere beslissingen nemen, omdat bij onderverdeling de groepen te
groot worden en dit ten nadele van het onderwijsproces is. We schuiven dus nu intern, ik zet meer onderwijsassistenten in en Lukida is meer aanwezig op school. Soms moet een groep thuisblijven en
volgt dan onderwijs op afstand o.l.v. de thuiszittende leerkracht. Hierover wordt met de ouders van
deze groepen uiteraard gecommuniceerd. We handelen naar de mogelijkheden die er zijn en die
Opspoor ondersteunt; helaas zijn ouders voor de groep geen oplossing voor ons en kunnen andere
externen op dit moment niet ingezet worden.
Als het niet meer in school te organiseren is, kiezen we er als team voor om onderwijs op afstand voor
de groep te organiseren, uiteraard in combinatie met noodopvang. Ook hierin maken we
weloverwogen keuzes en zorgen we dat dit niet steeds dezelfde groep is. Daar waar we dit in het vorige schooljaar gestructureerd konden organiseren, moeten we dit nu zo af en toe reactief bij onverwachte uitval doen. Ik begrijp dat dit voor problemen kan zorgen bij u thuis en dank u dan ook voor de
flexibiliteit.
Ik hoop u met dit schrijven een kijkje achter de schermen te hebben gegeven. Ik kan op dit moment
geen standaardoplossing bieden. We hebben helaas gezamenlijk te maken met de uitdagingen
rondom corona en proberen hier allemaal het beste van te maken, voor uw kinderen en onze leerlingen.
U ziet mij (of één van mijn collega's) dagelijks bij het hek op het schoolplein. Laat het mij vooral weten
als we iets voor u kunnen betekenen qua organisatie; dan kunnen we naar de mogelijkheden kijken.
Ik hoop op uw vertrouwen en geduld.
Mariëlle Everaars

Bericht van de Ouderraad
Op zoek naar een nieuwe penningmeester:
Als penningmeester ben je een spin in het web binnen de ouderraad. Naast het bijwonen van de
vergaderingen, zorg je (in overleg) voor het verder verdelen van het budget naar de diverse
commissies, het betalen van de facturen, het bijhouden van de administratie en de jaarlijkse
verantwoording. Het innen van het schoolgeld wordt grotendeels geregeld door de administratie van
de school. Dit schooljaar zal de huidige penningmeester nog beschikbaar zijn voor alle vragen, elke
andere gewenste vorm van overdracht is in overleg ook mogelijk.
Het leukste van deze rol vind ik dat je enorm betrokken raakt bij het reilen en zeilen van school en met
name bij alle projecten en activiteiten die voor veel kinderen de spreekwoordelijke kers op de taart
zijn binnen school. Alle feesten, uitjes, projecten maar ook de bijdrages voor crea circuits en
bibliotheekboeken worden vanuit de ouderraad geregeld.
Update ouderbijdrage inclusief schoolreisje:
Omdat onze kinderen afgelopen schooljaar geen schoolreisje hebben gehad, hebben wij u
geïnformeerd dat het geld voor het schoolreisje terug betaald zou worden. In tegenstelling tot die
eerdere berichtgeving zal deze bijdrage (EUR 25) schooljaar 2019/2020 worden verrekend met de
bijdrage 2020/2021. Voor degene die de volledige bijdrage van EUR 65 per kind hebben betaald vorig
jaar, zal voor 2020/2021 dus EUR 40 per kind in rekening worden gebracht. Alle nieuwe leerlingen
betalen dus de normale bijdrage van EUR 65 per kind. Voor de kinderen van groep 8 wordt de EUR 25
verrekend met de bijdrage voor het kamp, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat het schoolreisje
en het kamp in het schooljaar nog kan plaatsvinden.
Groet namens de OR, Judith Schrijver-Koning.

Appelboom

Juf Afke had bij haar afscheid beloofd om een appelboom te planten
in de schooltuin. Dit heeft ze in de herfstvakantie gedaan. We zullen
er goed voor zorgen en hopen volgend jaar de eerste appeltjes te
kunnen oogsten!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is geformeerd voor dit
schooljaar. Er zijn verkiezingen geweest.
De leerlingen die zijn gekozen zijn: Zoey,
Yulia, Lieve en Albert uit groep 8 en
Rebekka, Lieve en Julie uit groep 7.
Op vrijdag 6 november is onze eerste
vergadering. De leerlingenraad wordt
door de directeur uitgenodigd mee te
denken hoe wij met elkaar, van de
Gouwzee de allerleukste school kunnen
maken. Alle ideeën zijn welkom. We
zullen naar elkaar luisteren en elkaar
feedback geven.
Ze hebben hun eerste officiële taak al uitgevoerd bij het verwelkomen van de Wethouder Onderwijs
en de kinderburgemeester van Monnickendam op de Dag van de Leraar op 5 oktober. Zie ook de
volgende link van Omroep Pim: https://www.omroeppim.nl/tv/programma?TJaAaYyaqTwVReJqrZKmv7wsbvPEXxhR
We houden alle leerlingen, de ouders/ verzorgers en het team op de hoogte!!

Lichtjesmiddag op dinsdag 10 november

Het is bijna zover, Lichtjesmiddag! Dit jaar vieren we het iets anders dan we gewend zijn, maar we
maken er wel een feestje van in school. De magische en de warme sfeer van lichtjesavond past toch bij
De Gouwzee. Alle groepen zetten dinsdagmiddag in de klassen de lampions met de lampjes klaar. Er
zijn steeds 2 groepen aan elkaar gekoppeld die bij elkaar mogen kijken. Daar krijgen ze ook een
snoepje (na het zingen van een liedje). De leerkrachten van de groepen filmen de klas, sfeer en
gezelligheid. Dit filmpje wordt via een beschermde link op YouTube geplaatst. Deze link wordt via het
Ouderportaal met de ouders van de groep gedeeld. Je krijgt dus alleen het filmpje te zien van de klas
van je zoon/dochter. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen voor maandag 9 november hun
lampion stokje (inclusief batterijen) mee hebben naar school met hun naam erop? Bedankt!

Kwink !
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u de Nieuwsbrief en de “koelkastposter” van Kwink, onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Nimo actie
De Nimo actie heeft het prachtige bedrag van 646,41 euro opgebracht! We kunnen dus voor een
bedrag van 65 euro nieuwe boeken voor de school uit gaan zoeken bij boekhandel Nimo. Alle ouders
die hieraan bijgedragen hebben: hartelijk dank!

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoekje brengen met een aantal Pieten om natuurlijk zoveel mogelijk
kinderen blij te maken. Vanwege de coronamaatregelen gaat het Sinterklaasfeest op een andere
manier plaatsvinden, maar uiteraard neemt de Sint voor ieder kind een kleinigheidje mee. De Pieten
mogen dan wel niet op een kluitje bij elkaar maar het kasteel in Spanje is groot genoeg om voor alle
kinderen een cadeautje in te pakken. Omdat de Sint en de Pieten niet in school mogen komen en in
deze moeilijke tijd alle hulp kunnen gebruiken, mogen de kinderen op 4 december zelf verkleed
komen als hulppieten. Ondanks alle aanpassingen gaan we er uiteraard een mooi feest van maken. We
houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet namens het Team van de Gouwzee
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand november
Maandag 2 november
Dinsdag 10 november
Maandag 16 november
Donderdag 26 november

OR vergadering
Lichtjesmiddag, alleen voor de leerlingen
MR vergadering
Gouwzeeparade groep ½ blauw, 4 en 7

