Nieuwsbrief april 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij ontvangt u alweer de nieuwsbrief van april. Het schooljaar vliegt voorbij. Soms schrikken we
even van het feit dat het aantal weken onderwijs dit schooljaar nog maar 13 is!
De lente is aangebroken. Een heerlijke tijd van het jaar vind ik zelf.
In deze nieuwsbrief leest u over onderwijsinhoudelijke en -organisatorische onderwerpen. Natuurlijk
komen er ook leuke weetjes aan bod en kijken we uit naar uw waardevolle betrokkenheid.
Veel leesplezier

Technisch leesonderwijs op OBS De Gouwzee
Het afgelopen schooljaar hebben we ons verdiept in het technisch leesonderwijs. Technisch lezen is
een hulpvak, waarbij leerlingen leesmoeilijkheden oefenen om uiteindelijk tot vloeiend lezen te
komen. Technisch lezen heeft een duidelijke leerlijn ( zie Leerlijnen taal - Technisch lezen ).
Vanuit het team was er behoefte aan een methode die ons hierin begeleidt, zodat er een doorgaande
lijn is. We hebben een aantal methodes uitgeprobeerd en onze tips en tops geformuleerd. Aan de
hand hiervan hebben we uiteindelijk gekozen voor de methode Karakter. Deze methode geeft een
duidelijke instructie over de leesmoeilijkheid en laat kinderen daarna, aan de hand van opdrachten,
teksten hardop lezen. Verder sluit deze methode aan op onze spellingsmethode Staal. Op het moment
dat de leerlingen woorden met –ng leren lezen, leren ze deze ook schrijven. Voor dit schooljaar kijken
de leerkrachten uit groep 4, 5 en 6 welke leesmoeilijkheden zij de kinderen nog moeten aanleren.
Begin van het volgende schooljaar starten we in de groepen 4, 5, 6 met deze methode. Alle
leesmoeilijkheden worden aangeleerd tot en met groep 6. Het accent ligt in de groepen 7 en 8 op het
onderhouden van technische leesvaardigheid (vloeiend lezen), maar vooral op het reflecteren en
evalueren op complexere teksten (inhoudelijke verdieping a.d.h.v. teksten). Hier zal ik u volgende keer
meer over vertellen.
Annabel Remmers, taalcoördinator

Lentefeest op 14 april
Donderdag 14 april is het zover en mogen we eindelijk weer het 'Lentefeest' vieren op de Gouwzee.
De ochtend wordt gestart door verhalenverteller Marten Horjus die de groepen 1 tot en met 4/5 een
verhaal over het gouden ei vertelt.
Daarna krijgen de groepen 1/2 en 3 hoog bezoek van de 'Paashaas'. De paashaas heeft
namelijk een groot probleem!! Zijn gouden eieren zijn kwijt en de kinderen moeten
hem helpen. Aan de hand van een schatkaart gaat iedere groep op zoek naar een
gouden ei voor zijn klas. Met de schatkaart komen de kinderen langs lentefiguren
waar ze voorwerpen moeten verzamelen om het gouden ei te vinden. Wij zijn zeer
benieuwd of het de kinderen lukt om de gouden eieren voor de paashaas te vinden.
En wat is een Lentefeest zonder chocolade-eieren! De paashaas heeft voor alle
kinderen van de Gouwzee ook nog chocolade-eieren verstopt. Hier moeten de
kinderen nog wel even hun best voor doen, want onze paashaas is namelijk op de
hoogte van alle lastige verstopplekjes in de school.

Dan sluiten we het feest af met ons jaarlijkse traditie, namelijk de 'EITJE TIK'
competitie. Wie zal dit jaar onze ''Gouwzee-eierenkoning(in)'' worden? Zoals u ziet,
wordt het lentefeest een dag met heel veel leuks! Vergeet u a.u.b. niet deze dag een
hardgekookt ei mee te geven aan uw kind? Wie weet gaat uw kind er vandoor met
de hoofdprijs en mag hij/zij zichzelf de winnaar van de 'EITJE TIK ' wedstrijd 2022
noemen.
Met vriendelijke groeten, De lentefeestcommissie

Een Pedagogisch veilig klimaat op de Gouwzee
Methode Kwink:
Als ondersteuning voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij op de Gouwzee al jaren met de
methode Kwink. Elke 2 weken staat er een doel centraal wat kan bijdragen aan de sociale
vaardigheden van de kinderen. Bijvoorbeeld: hoe onderhoud je je vriendschappen, wat kan je doen als
je ziet dat iemand zich niet prettig voelt, welke gedachten kunnen helpen om door te zetten bij
moeilijke opdrachten of situaties? Zie ook de bijgevoegde Kwink Koelkastposter bij deze Nieuwsbrief.
Gouwzee-regels:
Naast de methode Kwink zetten wij klassenregels en, schoolbreed, de Gouwzee-regels in om te zorgen
voor rust, netheid en veiligheid in en om de school. Deze regels hangen zichtbaar op posters in de
klassen en in de gang. Elke 3 weken staan er 2 regels centraal.
Onze regels in school:
· Wij zijn rustig op de gang.
· Wij hangen onze jassen en tassen netjes aan de kapstok.
· Wij gebruiken de Chromebooks en I-pads alleen aan een tafel
Onze regels op het plein:
· Wij klimmen alleen op het klimrek (niet op de reling van het hek en op de picknicktafels)
· De fietsenstalling is alleen voor de fietsen (en niet om in te spelen)
· Het zand in de zandbak blijft in de zandbak
Wij streven ernaar elke schooljaar de groepen 3 en 6 te laten deelnemen aan een sociale
vaardigheidstraining.

Bericht van de MR
Wij zijn op zoek naar een betrokken ouder die in het nieuwe schooljaar onze Medezeggenschapsraad
wil komen versterken. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden en komt ongeveer zes keer
per jaar bij elkaar om te overleggen. In een vergadering komen onderwerpen aan bod als de formatie,
de jaarplanning of bijvoorbeeld het veiligheidsplan van de school. Ook spreken we de ontwikkelingen
in de organisatie door. De MR heeft wat een aantal zaken betreft instemmingsrecht, voor andere
zaken adviesrecht. Het is een belangrijk en verplicht orgaan op iedere basisschool. Ben je
geïnteresseerd in het beleid op de Gouwzee en wil je met ons meepraten en – denken, schrijf ons dan
vóór 22-04-2022 een brief met je motivatie naar: mr.obsdegouwzee@opspoor.nl
Als er meerdere aanmeldingen zijn, zal een stemming volgen. Voor meer informatie kun je altijd een
MR-lid benaderen.
Vriendelijke groet, de MR

Verzoek
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? We willen graag echt om 8.30 uur met de lessen
beginnen en dan is het storend voor de groep als kinderen te laat binnenkomen. Dank voor uw
medewerking!

Fruitdagen worden weer dinsdag en donderdag
Van november t/m april hebben we gebruik gemaakt van het EU Schoolfruitprogramma en kregen we
voor 3 dagen fruit geleverd. Na de meivakantie bestellen we het fruit weer zelf en gaan we terug naar
de gebruikelijke 2 fruitdagen: de dinsdag en de donderdag. Doordat we deelnemen aan dit
Schoolfruitprogramma hebben we ook dit jaar maar 1 keer een bedrag van € 30,00 te hoeven
incasseren bij u in plaats van tweemaal! We hopen volgend jaar weer deel te kunnen nemen aan het
Schoolfruitprogramma.

Heeft u het al gehoord? Juf Annabel is in verwachting!

Juf Annabel en haar man Hylke verwachten in oktober hun tweede
kindje. Sybren (2) is nu al een trotse grote broer! Gefeliciteerd!

Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m zondag 8 mei

Excursie Van Goghmuseum groep 7 / 8
Lentefeest en Eitje tikken
Goede Vrijdag, vrije dag
2de Paasdag, vrije dag
Voorinschrijving Avond 4-daagse 8.30-10.00 uur
IEP-eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Ingekomen berichten:
Eindelijk na 2 jaar wachten mogen we weer
Van 9 t/m 12 mei is er weer een avond4daagse in Monnickendam
De voorverkoop starten we als vanouds op school.
Mocht u deze dag niet kunnen, dan kan u altijd nog online inschrijven
want omstreeks dezelfde datum zal op onze website ook een link
worden geopend om hier in te schrijven. De deelname kosten blijven
gelijk aan 2019, wel zijn we nog even in afwachting van onze partners
voor wat betreft een eventuele boot en bus prijs.
Info in het kort
Start: 9 mei om 18.00 voor 10 km en 18.15 5 km
Vertrek locatie BNC pierenbaan 5 Monnickendam
Kosten voorinschrijving: € 4.50 (exclusief de optie boot of bus )
Voorinschrijving bij u op school : De Gouwzee 19 april van 08.30 tot 10.00
Voor meer info of vragen
Website : avond4daagse.wixsite.com/monnickendam
Email: avond4daagse@live.nl
Facebook: avond4daagse Monnickendam

Muziek maken is een geweldige hobby, vooral als je dat
met andere jonge mensen kunt doen! En wist je dat
muziek maken super goed is voor opgroeiende hersenen?
De muziekschool Waterland laat jullie op school al kennis
maken met verschillende instrumenten, via hen zijn er
ook mogelijkheden verder te leren en lessen te nemen in Purmerend.
Maar wisten jullie dat die mogelijkheid er ook is in Monnickendam? Bij onze gezellige vereniging kun je
les krijgen op een blaasinstrument (saxofoon, trompet, trombone, bugel etc.), de trommel en het
melodisch slagwerk (klokkenspel). Een instrument krijg je van ons in bruikleen, de lessen zijn om de
hoek en wij maken er altijd een feestje van. Elk jaar een leuk jeugdkamp, tussendoor nog een uitje als
bowlen, taart maken bij de bakker of een spannende speurtocht. En bovenal, een veilige leerzame
omgeving waar jij helemaal jezelf mag zijn. Kom gewoon een keer vrijblijvend kijken op dinsdag vanaf
19:30 uur bij het blaasorkest en op woensdag vanaf 19:00 uur bij de slagwerkgroep in ons gebouw op
Galgeriet 39 in Monnickendam. Meer informatie nodig of andere vragen? Stuur ons een appje 0653160077 of mail naar pr@olympia-conbrio.n
Muziekvereniging Olympia / Con Brio (olympia-conbrio.nl)

Ingekomen bericht:

