Nieuwsbrief februari 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
U leest de nieuwsbrief van de Gouwzee.
De school wil graag met deze nieuwsbrief laten zien dat andere onderwerpen dan Corona onze
aandacht krijgen. De communicatie die u van school ontvangt gaat de laatste tijd voornamelijk over
Corona en de aangepaste organisatie van het onderwijs in de groepen.
En dat doet, mijn inziens, geen recht aan alles wat het team voor de leerlingen organiseert.
Veel leesplezier!
Het Grote Kunstproject
We kunnen het bijna niet meer afwachten,
maar binnenkort starten wij weer met het
Grote Project.
Dit jaar hebben wij het thema ‘Kunst’ op het
programma staan. Van woensdag 2 maart tot
en met vrijdag 1 april staat het thema ‘Kunst’
centraal in de school. De kunstcommissie is
daarom al druk bezig geweest om hier een
mooie invulling aan te geven. Zo starten wij
Het Grote Kunstproject met een vossenjacht.
Ouders en andere bekenden die zich hebben
opgegeven als vos zullen geheel in het teken
van kunst verstopt zitten in een afgebakend
gebied. De kinderen gaan in groepjes op zoek
naar deze vossen. En is er een vos gevonden?
Dan krijgt de groep een puzzelstukje. Wij zijn heel benieuwd of het lukt om alle puzzelstukjes te verzamelen. Het resultaat van deze puzzel houden wij natuurlijk nog even geheim. En... we verwachten nog
een heel speciale vos, daarover later meer.
Dan zijn we natuurlijk nog niet klaar, want tijdens deze maand staan er ook verschillende uitstapjes
gepland. We durven het bijna niet te zeggen, maar het lijkt erop dat deze uitstapjes ook daadwerkelijk
door kunnen gaan. De maatregelen worden steeds soepeler en we mogen steeds meer. Dat is natuurlijk fantastisch. Alle groepen zullen op verschillende data een bezoek brengen aan een wereldberoemd
museum. De exacte datum en tijd hoort u binnenkort van de leerkracht van uw kind. Fotografie is ook
een vorm van kunst. Daarom zullen alle kinderen van de Gouwzee kennismaken met ‘Greenscreen’
software. De kinderen zullen in groepjes zichzelf op verschillende achtergronden plaatsen. Hier zullen
vast en zeker hele kunstzinnige creaties uit voortkomen.
De leerkrachten zullen ook met eigen ideeën het kunstproject gaan invullen. Hierdoor zullen alle klassen op een andere wijze met kunst aan het werk gaan. De school zal steeds meer versierd worden met
prachtige kunstwerken. Wij hopen natuurlijk, dat u deze kunstwerken met eigen ogen kunt bewonde

ren. Mocht dit tegen die tijd nog steeds niet lukken, dan houden wij u op de hoogte met foto’s en filmpjes die u dan kunt bekijken. Maar wij kunnen alvast verklappen, dat wij ook bezig zijn met een onlinemuseum. Over dit online-museum gaat u binnenkort meer horen.
Dan hebben wij als laatste nog een grote verrassing. Deze verrassing moeten wij alleen nog even voor
ons houden. We kunnen wel alvast zeggen dat alle kinderen van de Gouwzee hieraan mee gaan doen.
Het resultaat van deze activiteit is niet alleen tijdens het kunstproject te zien, maar zal nog vele jaren
hierna zichtbaar blijven. Daardoor zal onze school een nieuw en frissend uiterlijk krijgen. Wij zijn in
ieder geval heel trots en blij dat we dit kunnen realiseren. Wij kijken er naar uit om met Het Grote
Kunstproject te gaan starten.
De Kunstcommissie

Meeloopouders voor Vossenjacht gezocht
Voor de vossenjacht op woensdag 2 maart hebben wij veel aanmeldingen binnengekregen van ouders
die willen helpen. Op dit moment hebben wij genoeg ouders/bekenden die de rol van de vos op zich
nemen. Wij missen alleen nog een aantal meeloopouders die de kinderen in groepjes willen
begeleiden. Vooral voor de groepen 7 en 8 hebben wij nog weinig meeloopouders. Daarom vragen wij
ook via deze weg naar vrijwilligers die met een groepje kinderen op zoek willen naar vossen. De
Vossenjacht wordt in twee shifts gehouden:
Groepen 1/2 t/m 4 lopen van 9.15-10:45 uur
Groepen 4/5 t/m 8 lopen van 10:45-12:00 uur
Je kunt je voor beide tijden opgeven, maar het is ook mogelijk om één van deze tijden mee te lopen.
Je kunt je aanmelden via de leerkracht van je kind of je kunt een mail sturen naar Vanessa:
v.jager@opspoor.nl

Bericht vanuit de Ouderraad
Nieuwe bibliotheekboeken
Tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober 2021 hebben veel ouders weer meegedaan aan
de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’ van boekhandel Nimo. De ingeleverde kassabonnen hebben bij
elkaar een prachtig bedrag opgeleverd van wel €325,71 !
De school heeft voor 10% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken mogen uitzoeken in de
winkel. Samen met de financiële ondersteuning vanuit de OR hebben wij als ouders onze schoolbibliotheek mogen uitbreiden met 15 prachtige, leuke, grappige, spannende en gloednieuwe boeken! Dit zal
het (voor-)lezen van boeken een mooie stimulans geven en het leesplezier vergroten! Onze hartelijke
dank daarvoor!
Incasso ouderbijdrage in februari
In november heeft de incasso plaatsgevonden van de OR. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage! Van uw bijdrage zijn nieuwe bibliotheekboeken aangeschaft, is er tot nu toe een
bootcampclinic georganiseerd, hebben wij Sinterklaas mogen helpen, en is het (vervroegde) kerstfeest
gevierd.
Eind februari wordt er via automatische incasso de bijdrage geïnd, van zowel ouders/verzorgers van
nieuwe leerlingen, als ook van ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald.

Mocht het voor u lastig zijn om de bijdrage te betalen, dan wil de OR u hier graag bij helpen! Geef dit
alstublieft aan bij de OR (or.obsdegouwzee@opspoor.nl) of bij onze directeur Mariëlle Everaars
(directie.obsdegouwzee@opspoor.nl).
Met vriendelijke groet namens de Ouderraad,
Marjolein Kamermans
Penningmeester OR

Het Bouwhuis
Wellicht heeft u het al opgemerkt en weet uw kind ineens alles over elektra, fundering, isolatie of andere belangrijke zaken die nodig zijn om een huis te bouwen. Dat is ook niet zo gek, want de leerlingen
van groep 4 t/m 6 werken nu met het thema ‘Bouwen’. In dit thema leren de kinderen alles wat nodig
is om een huis te kunnen bouwen. Maar hoe leuk is het als de kinderen ook daadwerkelijk zelf aan de
slag kunnen. Daarom hebben deze kinderen van vrijdag 21 januari t/m dinsdag 25 januari in groepjes
kennisgemaakt met het ‘Bouwhuis’. We werden enthousiast ontvangen door een echte bouwvakker.
De bouwvakker vertelde eerst welke stappen nodig zijn om tot een echt woonhuis te komen. Eerst
heb je een ontwerp nodig en vervolgens moet je een vergunning aanvragen. En wanneer de wethouder akkoord heeft gegeven, kan het echte bouwen beginnen. Daarna mochten de kinderen ook zelf
aan de slag. Want er moest nog wel even een riolering aangelegd worden en wat tegeltjes worden geplakt. Dan nog even een muurtje metselen en tot slot een vogelhuisje timmeren dat de kinderen mee
naar huis mochten nemen. De kinderen hebben niet alleen laten zien dat ze veel geleerd hebben,
maar ook dat ze heel hard kunnen werken als echte bouwvakkers. Iedereen deed super enthousiast
mee!
Juf Vanessa

Stadswandeling groep 6

In de klas zijn wij in groep 6 met Blink een nieuw Thema begonnen, namelijk “stadsmakers”. We
hebben het tijdens deze lessen bijvoorbeeld over hoe steden zijn ontstaan en hoe het er daar vroeger
uit zag. De verschillen tussen toen en nu zijn natuurlijk enorm en dit zorgt voor mooie gesprekken in
de klas. Om wat meer te weten over hoe het hier vroeger was, hebben wij afgelopen woensdag een
stadswandeling gemaakt door Monnickendam. Het was prachtig weer buiten en samen met een gids
(Marten) hebben we anderhalf uur door de stad heen gelopen. Hij wist veel historische feitjes te
vertellen. Verhalen over kasteel Zwanenborg, de stadsmuur, de grote kerk, het klooster en de pest
kwamen voorbij. De kinderen genoten van het buiten zijn en van de weetjes die gids Marten ons
vertelde. Ze wisten de volgende dag tijdens een nieuwe Blink-les nog veel details na te vertellen.
Meester Jan

Verzoek van onze gymjuf Yvonne
Ik heb onlangs de cursus ASM gevolgd, dit staat voor Atletic Skills Model. Ik heb weer leuke nieuwe
inzichten gekregen om van de kinderen op de Gouwzee betere bewegers te maken. Voor nieuwe activiteiten ben ik op zoek naar skisokken. Heb je toevallig oude exemplaren over die je niet meer gebruikt of die niet meer passen, graag. Alle maten zijn welkom!
Groetjes Yvonne Poel

Kwink Koelkast poster
In de bijlage vindt u de Koelkastposter van onze methode Kwink voor
sociaal-emotionele ontwikkeling. De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een
aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u
als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar
ook naar vragen. U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de
poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons
bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht? En
omdat sociaal-emotioneel leren meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.
Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand februari
Week van 7 februari
Woensdag 9 februari
Maandag 14 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
21 t/m 25 februari
Maandag 28 februari
Woensdag 2 maart

Week oudercontact groep 2
Gouwzeeparade groepen rood / 3 /4-5/8
OR vergadering 19.30 uur
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Week oudergesprekken groep 3 t/m 8
Start Grote Kunstproject

