Nieuwsbrief maart 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2022.
In maart staan er allemaal leuke activiteiten gepland. Het Kunstproject is namelijk van start gegaan op
1 maart. En wel met een feestelijke opening en de Vossenjacht. Er waren genoeg ouders om mee te
helpen. Het kan gelukkig allemaal weer. De leerlingen zijn enthousiast met het thema gestart in alle
groepen en het team is druk met de organisatie en versiering van de school. In deze nieuwsbrief leest
u er meer over. Naast dat geven ook de versoepelde Corona-maatregelen ons weer lucht en ruimte
om het oude normaal op te zoeken.
In het oosten van Europa is de veiligheid van de bevolking in gevaar. Dat kan ook voor de rest van
Europa consequenties hebben. Daar zijn we allemaal alert op. Op school merken we dat de leerlingen
weten wat er speelt. Zij praten erover. Zij stellen vragen. Daarbij is angst en onzekerheid zichtbaar. Er
zijn ouders die de school benaderen en vragen hebben over hoe wij ermee omgaan. Dat is fijn, want
dan kunnen we samen het gesprek voeren en daarbij het belang van de leerlingen centraal stellen.
Op school vinden we het belangrijk en goed dat de leerlingen, passend bij hun leeftijd, op de hoogte
zijn. Leerkrachten gaan met de leerlingen in gesprek. Samen wordt, vanaf groep 4, het Jeugdjournaal
gekeken en nabesproken. Ook is er lesmateriaal beschikbaar waarnaar we kijken en wat in de groep
behandeld kan worden.
Eenieder zal met dit onderwerp in de eigen thuissituatie anders omgaan. Daar heeft het team respect
voor. Wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of
dochter.
Wat begrijpen kinderen, op welke leeftijd: Goed om te weten!

Ouders in school
Iedereen lijkt gewend aan de situatie dat ouders niet meer in de school zijn om even de juf of meester
iets te vragen, om uw zoon of dochter naar het lokaal te begeleiden en interesse te tonen voor wat er
in het lokaal zichtbaar is. Zelfs de oudergesprekken vonden online plaats en excursies konden niet
doorgaan.
Het team van de Gouwzee heeft zich gebogen over de vraag: Hoe willen we de ouders betrekken bij
het onderwijs in de school?
De antwoorden zijn geïnventariseerd en worden binnenkort per bouw doorgesproken. U wordt op de
hoogte gehouden! Ik deel met u alvast de uitkomsten van de inventarisatie onder het team.
Deze is vertaald in een woordenweb:
Leerlingen zijn zelfstandiger geworden
Er is rust op de gang en in de klas
Oudergesprekken in school
Hulpouders zijn van harte welkom
8.30uur beginnen de lessen
Korte lijntjes met ouders is prettig
Ouders kunnen ALTIJD contact maken met de leerkracht
Korte lijntjes tussen leerkracht en ouder
Laagdrempeligheid bevordert het contact

De inzamelactie voor OekraÏne
De school start een inzamelactie voor hulpgoederen voor de bevolking van Oekraïne. De bevolking
daar heeft dringend behoefte aan spullen. OBS de Gouwzee sluit aan bij een initiatief van het
bouwbedrijf Hemubo uit Almere. Zij organiseren volgende week een transport met hulpgoederen naar
Oekraïne. Er wordt met name gevraagd om kleding, dekens, houdbaar eten (geen glas), water,
proteïne repen, babyvoeding, luiers en babydoekjes, zeep, toiletdoekjes, tandenborstels, tandpasta,
batterijen, zaklampen, touw, tissues, slaapzakken, basis medicatie.
U kunt uw spullen (goed verpakt in dozen) t/m a.s. woensdag 9 maart op school aanleveren, we
verzamelen alle dozen in de aula van de school. Ook staan er dozen in de aula en bij mooi weer op het
plein waar de spullen in gedaan kunnen worden. De leerlingenraad zorgt voor meer bekendheid door
het maken van posters. Eind van volgende week (waarschijnlijk donderdag) worden de dozen
opgehaald door Hemubo en vervoerd naar de Korczowa Dolina in Polen. Deze stad lig vlakbij de grens
met Oekraïne.

We hopen dat veel ouders en kinderen mee doen aan deze actie !

Het Grote Project is begonnen!!
Dit jaar hebben wij op de Gouwzee gekozen
voor het thema “kunst” voor het Grote
Project. Ongeveer een maand lang zullen de
kinderen in de klas bezig zijn met dit thema.
Uiteraard is er een goede balans gevonden
tussen “gewoon” onderwijs en het ervaren
van verschillende vormen van kunst. Zo is elke
groep al creatief begonnen. Je ziet bijna op
alle ramen al kunstwerken hangen. Dit zijn de
Kandinsky cirkels, geïnspireerd door het werk
van de beroemde kunstschilder Wassily
Kandinsky. De officiële opening was de
vossenjacht, welke woensdag 2 maart is
gehouden. Kinderen zijn in groepjes (met
begeleiding) op zoek gegaan naar “vossen”. Dit gebeurde in de omgeving van school. Het was
genieten voor iedereen, want het was deze dag heerlijk weer buiten. Dank ook aan alle hulpouders,
zonder jullie was dit niet mogelijk geweest !
Er zullen meerdere facetten van kunst aan bod komen de aankomende periode. Zo gaan we
bijvoorbeeld naar een museum, komen er gastdocenten in de klas en gaan we foto’s maken met een
green screen. Ook is er voor thuis een online museum en gaan we de panelen van het schoolplein
opnieuw aankleden. Op 1 april is de afsluiting (van 16.00 – 17.30 uur), waarbij we de nieuwe panelen
onthullen en de ouders waarschijnlijk de klassen mogen bezoeken om alle kunstwerken te bekijken.
We zien jullie dan graag op school!! We hopen uiteraard dat Corona dit keer geen roet in het eten
gooit en dat iedereen van alle activiteiten mag genieten.
Groetjes de kunstcommissie

Wie kan helpen bij de tussenschoolse opvang ?
We hebben op de Gouwzee al jaren een vast team van medewerkers die assisteren bij de lunch op
school. Zij maken het schoolfruit klaar, assisteren de leerkrachten in de onderbouw en houden
toezicht bij het buitenspelen. Zij willen het team graag uitbreiden met een aantal “invalkrachten” die
ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid van de vaste medewerkers. Hier staat een kleine
vergoeding tegenover. Als u geïnteresseerd kunt u dit laten weten aan Ria: R.Ruck@opspoor.nl
Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand maart
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Vrijdag 18 maart
Maandag 21 maart
Maandag 28 maart
Vrijdag 1 april
Woensdag 13 april

Excursie Rijksmuseum groep rood
Excursie Van Goghmuseum groep 3
Excursie Van Goghmuseum groep 5 en 6
Excursie Rijksmuseum groep 5 en 6
Excursie Rijksmuseum groep geel
Excursie Van Goghmuseum groep 4/5
Excursie Rijksmuseum groep blauw
Excursie Van Goghmuseum groep 4
Afsluiting project van 16.00-17.30 uur onder voorbehoud
Excursie Van Goghmuseum groep 7 / 8

Ingekomen bericht:
Zaterdag 12 maart geeft Tennis Club Monnickendam kinderen in de leeftijd van 7 - 12 jaar de
gelegenheid kennis te maken met tennis. We organiseren een clinic in samenwerking met de
Tennisschool.
Hierbij een flyer met daarin een link naar het inschrijfformulier.

https://forms.gle/EcHpF76cgMFdgN6N9

