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Decembermaand – Feestmaand !
De feestmaand december is aangebroken. Vol verwachting kloppen de hartjes van alle kinderen. Het is
een gezellige drukte die daardoor in de school te proeven is. Er worden, naast het geplande
onderwijsprogramma, leuke activiteiten georganiseerd. Het team en de kinderen hebben er plezier in.
In deze nieuwsbrief wordt praktische informatie gedeeld met u.
Namens het hele team wens ik u een goed uiteinde van 2020 en alvast een frisse start voor 2021.

Sinterklaasfeest
Op 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest.
Zoals eerder vermeld in de vorige nieuwsbrief
mogen de kinderen die dag verkleed naar school
komen als ze dit leuk vinden. De kinderen nemen
die dag gewoon hun eigen lunch en tussendoortjes
mee, maar een paar pepernoten of een andere
lekkere verrassing is altijd leuk. De kinderen mogen
net als altijd om 10 voor half 9 naar binnen en de
festiviteiten volgen achter elkaar op per groep. We
proberen weer een filmpje te maken, zodat u thuis ook het e.e.a. meekrijgt van deze feestelijke dag op
school. We wensen jullie alvast een fijne Sinterklaasavond toe.
Groetjes van de Sintcommissie

Schoolfruit
Ook dit jaar maken we weer gebruik van de EU
Schoolfruitregeling. Dit betekent dat we elke week 3
verschillende soorten fruit geleverd krijgen. Onze
overblijfkrachten maken hier op dinsdag, woensdag
en donderdag een mooie fruitschaal van, die de
kinderen op deze dagen bij de lunch geserveerd
krijgen. Een mooi en gezond programma!

Bericht van de MR
Beste ouders,
Ik ben Esther Helmig en ben lid van de Medezeggenschapsraad op de Gouwzee. Hier bespreken wij
eigenlijk alles wat er reilt en zeilt binnen de muren van de school.
De leden van de MR zijn:
• Namens de oudergeleding: Quirine Overeijnder, Christian Fontanier en Esther Helmig
• Namens de personeelsgeleding: Marieke Schilder, Annabel Remmers en Anouck Boogaard
We willen u via deze weg graag op de hoogte te houden van wat wij zoal bespreken tijdens deze
vergaderingen. Afgelopen vergadering is het volgende ter tafel gekomen:
* Uitval van leerkrachten i.v.m. Corona en hoe dit wordt opgevangen
• Overleg tussen gemeente, bestuur en bewoners m.b.t. ons schoolplein
• Het rapport over de ventilatie en het klimaat binnen de lokalen is ontvangen en goed
bevonden
• De begroting van de school en de besteding van de werkdrukgelden is besproken
• Het jaarplan en de schoolontwikkeling zijn besproken
• Voor de MR-leden wordt gezocht naar een geschikte cursus om ons verder te
professionaliseren
Met vriendelijke groet namens de MR,
Esther Helmig

Kerstfeest
Helaas kan het kerstdiner, zoals we gewend zijn op de Gouwzee met door ouders
gemaakte gerechten, door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Maar er is
uiteraard een ander gezellige invulling bedacht voor donderdag 17 december.
De groepen 1 t/m 7 verzorgen een uitgebreid KERSTONTBIJT met voorverpakte
lekkere hapjes en drankjes. Maandag 7 december trekken de leerlingen een
lootje uit een pot waarop staat wat zij meenemen voor het
kerstontbijt. Mocht het een probleem zijn om dit artikel te kopen, laat het de
leerkracht dan van tevoren weten, dan kunnen wij kijken of er een andere
oplossing is.
Het is de bedoeling dat u op woensdag 16 december dit artikel aan u kind meegeeft. De
leerkrachten kunnen dan eind van de middag de tafels voor het ontbijt klaarzetten. De
feestcommissie zorgt voor kadetjes en beleg.
Groep 8 zal zelf een KERSTLUNCH maken in onze keuken.
Alle kinderen mogen weer schitteren in hun mooiste kerstoutfit en natuurlijk zullen ook de
leerkrachten tijdens het ontbijt en de lunch weer stralen en zullen we zorgen voor een gezellige
kerstsfeer met zang en muziek.
Groetjes van de Kerstcommissie

SPOED: Verkeersouder gezocht !
We hebben al eerder een oproep geplaatst voor een verkeersouder voor de Gouwzee maar tot nu toe
nog geen reactie ontvangen. Daarom bij deze nog een keer:
Welke ouder wil deze belangrijke taak voor de veiligheid van uw kinderen op zich nemen ? Eén van de
taken voor 2021 is het helpen organiseren van het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van
groep 7 en 8. Uiteraard is er ondersteuning en samenwerking vanuit het team.
U kunt zich aanmelden bij Ria via: R.Ruck@opspoor.nl

Aanmelden broertjes en zusjes
Het lijkt nog heel ver weg maar we zijn achter de schermen alweer bezig met het schooljaar 20212022. Om een goed beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2021-2022
instroomt, willen we alle ouders die een kind hebben dat volgend schooljaar 4 jaar wordt, vragen om
hun kind in te schrijven. U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Ria: R.Ruck@opspoor.nl.

Vriendelijke groet namens het Team van de Gouwzee
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand december
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december t/m 1 januari
Maandag 4 januari

Sinterklaasviering
OR vergadering
Kerstfeest op school
Start kerstvakantie om 12.00 uur
Kerstvakantie
Start na de kerstvakantie

