Nieuwsbrief juni 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni.
Het team van de Gouwzee is druk met alle voorbereidingen voor het volgende schooljaar.
U wordt binnenkort geïnformeerd over de indeling van de groepen, de bezetting en de
groepssamenstellingen. Ook neem ik u dan weer mee in de resultaten die dit schooljaar zijn behaald in
het kader van de schoolontwikkeling.
De komende periode worden weer de Cito Eind toetsen afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. Dan
wordt weer zichtbaar gemaakt welke ontwikkelingen de kinderen hebben doorgemaakt.
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.
Ook vraag ik uw aandacht voor de bijlage Out of School.
Veel leesplezier!

Schoolfeest

Nu de laatste weken van het schooljaar in zicht zijn, staat er natuurlijk ook weer een schoolfeest voor
de deur. Dit jaar staat het feest helemaal in het teken van de ‘Jungle’. Op vrijdag 17 juni van 17:0019:00 uur gaan we met z’n allen helemaal los. Er staan weer ontzettend veel leuke activiteiten op het
programma. Met een stempelkaart die de kinderen bij aanvang ontvangen, kunnen er bijvoorbeeld
verschillende spelletjes worden gedaan. Ook zal er een kraampje staan waar de kinderen kunnen
worden omgetoverd tot echte junglefiguren. Verder hebben we voor de onderbouw een echt
junglespringkussen en voor de bovenbouw een wilde junglestormbaan. Bij al deze activiteiten hoort
natuurlijk ook heel veel lekkers. Met de stempelkaart kunnen de kinderen een lekker ijsje en een

glaasje limonade halen. En er staat natuurlijk ook weer een eetkraam met de heerlijkste snacks en
hapjes.

Maar wat is een schoolfeest zonder muziek en gezelligheid? De kinderen kunnen ook nog eens shinen
met een optreden dat ze vooraf hebben ingestudeerd. De kinderen die dit graag willen doen, kunnen
zich binnenkort bij de leerkracht opgeven. Deze act kunnen ze dan aan alle ouders en leerlingen van
de Gouwzee laten zien. Zoals je ziet wordt het een dag die je niet mag missen, dus zorg dat je erbij
bent!!
Bij veel van deze activiteiten kunnen wij ook hulp gebruiken van hulpouders.
Binnenkort zal er een inschrijving in het ouderportaal komen voor het begeleiden van spellen en/of
hulp bij verschillende kraampjes. Je kunt je dan op een bepaalde tijd of spel/kraam opgeven.
We hopen op veel inschrijvingen en dat we met elkaar kunnen rouleren, zodat je natuurlijk ook zelf
nog kunt genieten van het feest.
Met vriendelijke groeten,
De Schoolfeestcommissie

Toetsperiode en rapporten
In de weken van 7 en 13 juni worden de Cito toetsen weer afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Het is
fijn als u in deze weken geen tandartsafspraken e.d. maakt.
Op 27 juni worden de rapporten meegegeven aan de kinderen en zullen er ook gesprekken ingepland
worden. Als u nog een rapport thuis heeft liggen, wilt u dit dan meegeven aan uw kind ?

Studiedagen
Maandag 20 en dinsdag 21 juni zijn studiedagen voor het team, alle leerlingen zijn dan vrij.

Bijlage: Out of school programma OPSPOOR
In de bijlage vindt u informatie over het Out of Schoolprogramma van OPSPOOR voor leerlingen van
de groepen 5 t/m 7.
Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand juni
5 en 6 juni
Week van 7 en 13 juni
Maandag 13 juni 19.30 uur
Woensdag 15 juni 14.15 uur
Vrijdag 17 juni 17.00 - 19.00 uur
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni

Pinksteren
Toetsweek
OR vergadering
MR vergadering
Schoolfeest
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij

