Nieuwsbrief september
Het schooljaar is voor de leerlingen en het team van OBS de Gouwzee goed gestart. Het team heeft
zin in dit schooljaar!

Team 2-daagse
Een klein tipje van de sluier over de inhoud van de twee leerlingvrije dagen op 23 & 24 september. Het
team gaat op reis en gaat op zoek naar de drijfveren die invloed hebben op ons professioneel
handelen én op ons als persoon.

Corona
Corona raakt ons nog steeds. Het aantal besmettingen op scholen in Nederland is een item in het
nieuws. Ook op de Gouwzee hebben wij daar helaas mee te maken. De GGD adviseert in geval van een
besmetting in en groep en verzorgt - via school - de communicatie richting de ouders. Wij hopen dat u
hierin uw verantwoordelijkheid neemt en dat u naar de adviezen van de GGD handelt.

Intern Begeleider
Beste ouders / verzorgers,
Hopelijk heeft iedereen een goede start gehad op school. Graag stel ik mij via
deze weg aan u voor, aangezien ik tijdelijk de IB-taken op mij neem op deze
mooie school.
Mijn naam is Marloes Goesinnen. Ik ben moeder van 3 kinderen en sinds 2002
werkzaam in het onderwijs. Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als
leerkracht, intern begeleider en de laatste 8 jaar als directeur. Door de
ervaring die ik heb opgedaan via deze verschillende rollen, vervul ik nu op
interim basis de rol van intern begeleider op OBS De Gouwzee. Mijn rol op
school is om in samenspraak met de leerkrachten en directie te werken aan de
ondersteuning voor de leerlingen, uiteraard binnen de mogelijkheden van de school.

Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag. Op de dinsdag en donderdag ben ik op school
aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Marloes Goesinnen

School Maatschappelijk Werk
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Vanaf dit schooljaar ben ik actief als schoolmaatschappelijk
werker bij de Gouwzee. Het kind of de ouders/verzorgers
kunnen bij mij terecht over vragen of problemen die niet altijd
met school te maken hebben maar meer met thuis of het kind
zelf. Samen en in overleg met de docent en de IB-er zullen we
kijken of er met een aantal gesprekken op school aan het
probleem gewerkt kan worden of dat het nodig is dat ik een
keer thuis kom. Als blijkt dat de problemen toch wel ingewikkeld zijn, dan kunnen we samen kijken
naar andere instanties die langer of vaker met het probleem aan de slag kunnen.
Wil je gewoon kennismaken? Dan kan dat natuurlijk ook altijd, kom gewoon langs! Ik ben vanaf 3
september om de week op de donderdag op school aanwezig.
Contactgegevens:
Tirza Oudheusden
06- 12997930
t.oudheusden@desmd.nl

Bericht namens de MR
Ik wil mij even voorstellen; Ik ben Esther Helmig en ben lid van de MR op de Gouwzee. In de MR
bespreken wij eigenlijk alles wat er reilt en zeilt binnen de muren van de school.
De leden van de MR zijn:
Oudergeleding: Quirine Overeijnder, Christian Fortanier en Esther Helmig,
Leerkrachtgeleding: Marieke Schilder, Annabel Remmers en Manon Molenaar
Na iedere vergadering houd ik u via de Nieuwsbrief op de hoogte van waar wij over hebben
gesproken. Mocht u ons nodig hebben: we zijn bereikbaar via mr.obsdegouwzee@opspoor.nl of
spreek één van ons aan op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
Esther Helmig

Overblijven
De overblijfouders mogen weer in school komen en zullen ook weer 2x per week op dinsdag en
donderdag fruit voor bij de lunch verzorgen. In de maand september ontvangt u een automatische
incasso van € 30,00 voor de bijdrage in de kosten voor het continurooster. Van deze bijdrage wordt
het fruit en de inzet van de overblijfouders bekostigd.

Conciërge gezocht
Voor De Gouwzee zijn we op zoek naar een vrijwillige conciërge. Er zijn vaak kleine klusjes in de
school, zoals een whiteboard ophangen, lampen vervangen, kleine reparaties in het gebouw of op het
schoolplein. Het is fijn als we daar niet elke keer een extern bedrijf voor hoeven te vragen. Bent u
handig of kent u iemand die handig is en het leuk vindt om regelmatig op school wat werkzaamheden
te doen, laat het ons weten! Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent of
eerst iets meer wilt weten, neemt u dan via de mail contact op met Ria: R.Ruck@opspoor.nl

Wasouder
We zijn voor dit schooljaar op zoek naar een nieuwe “wasouder”. We hebben al twee ouders die de
schoolwas verzorgen, één ouder erbij zou fijn zijn. Elke ouder verzorgt gedurende een maand de
schoolwas (theedoeken, handdoeken, vaatdoekjes); hier is een kleine vergoeding voor beschikbaar.
Als u belangstelling heeft, laat het dan weten aan Ria via de mail: R.Ruck@opspoor.nl

Hout gevraagd !
Ook in dit nieuwe schooljaar willen de kleuters weer gebruik maken van de timmertafel. Helaas
hebben wij geen hout meer. Wij zijn op zoek naar kleine stukjes rest hout. Waar kleuters makkelijk een
spijker in kunnen slaan (geen hardhout). Wie kan ons aan hout helpen? U kunt het hout afgeven bij de
kleuteringang. Alvast bedankt namens alle kleuters.

Vriendelijke groet,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maanden augustus en september
Maandag 6 september
Donderdag 23 september
Vrijdag 24 september
Woensdag 29 september

OR vergadering
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Gouwzeeparade groep rood, 3, 5 en 8

Ingekomen berichten
Nieuw in de gemeente Waterland: JouwSportPas!
Houd je van sporten en/of wil je eens wat nieuws proberen? Doe dan mee met JouwSportPas (JSP) en
maak kennis met een (nieuwe) sport. Door middel van JSP hoeven kinderen en jongeren niet direct lid
te worden van een club, maar maken op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met
(een) sport.
Hoe werkt het?
Je kunt uit veel sportactiviteiten kiezen. De meerderheid van de sportaanbieders bieden vier
proeflessen aan. Laat je verrassen en doe gezellig mee. De kosten voor deelname zijn in de meeste
gevallen gratis of er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Misschien is het leuk om iets te doen wat
je al kent, maar nog nooit hebt gedaan. Je kunt het alleen doen of samen met je vriendjes en
vriendinnetjes. De lessen worden gegeven tussen 1 september en 22 december.
Aanmelden
Wil jij ook ontdekken wat je leuk vindt om te doen? Kijk dan snel op de bijgevoegde folder en scan de
QR-code voor al het aanbod of neem een kijkje op de website www.noordhollandactief.nl. Inschrijven
kan vanaf 1 september 2021, maar let op VOL = VOL.
Meer info? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Plaggenburg,
buurtsportcoach Waterland, rplaggenburg@teamsportservice.nl tel, 0229 287700.

Peutergym van 2 tot 4 jaar
Wanneer? Woensdag 09:30 – 10:30
Waar? In de Marijkehal
Komt u ook met uw peuter naar peutergym? Het is een leuke
manier om samen met je kind te bewegen. Onze trainer maakt
elke week een nieuwe uitdagende opzet van toestellen. Zingt met
de kinderen samen een liedje en doet spelletjes. Binnenlopen
voor 2 proeflessen kan altijd. (in de kindervakanties is er geen les)
Hopelijk tot snel!
Gymvereniging Brinio
Info.brinio@gmail.com

