Nieuwsbrief september 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van september 2022.
Het nieuwe schooljaar is goed begonnen.
De kinderen zijn blij en zichtbaar uitgerust weer naar school gekomen.
Ook alle teamleden van de Gouwzee hebben zin in het schooljaar en zijn vol enthousiasme begonnen
met hun groepen.
Met het onderwijs en alle activiteiten die gepland zijn voor dit schooljaar wordt het vast en zeker een
leerzaam en een leuk jaar.
Door middel van de kalender, de maandelijkse nieuwsbrief en de communicatie die via de
leerkrachten loopt, wordt u op de hoogte gebracht van alle activiteiten.
Het team hoopt, ook dit schooljaar weer, een goede samenwerking met u te ervaren.
Heeft u een vraag, een tip, of een opmerking?
U bent van harte uitgenodigd om daarover contact op te nemen met de school.
Veel leesplezier!

Bericht namens de Ouderraad: Voorzitter Ouderraad gezocht !
Kom jij mij vervangen? Met veel plezier heb ik 6 jaar de rol van voorzitter van de ouderraad vervuld.
Vanaf de kleutergroep vond ik het erg leuk om op die manier de school op een andere manier te leren
kennen. Nu mijn oudste in de bovenbouw zit, wordt het voor mij tijd om het stokje over te dragen.
Wat doet de Ouderraad?
Alle feesten, uitjes, projecten en crea-circuits die betaald worden vanuit de ouderbijdrage worden
door de OR geregeld en tevens worden de financiën bewaakt. Een groep enthousiaste ouders neemt
deel in de commissies sport, cultuur, feest en algemene zaken. We vergaderen 1x per 6 weken.
Tijdens de vergaderingen hoor je heel veel over wat er speelt in school en waar de school naartoe wil.
Wat doet de voorzitter?
De voorzitter verzamelt agendapunten bij de leden, stelt de agenda op en leidt de vergadering. Verder
mag je lekker meedenken met alle punten die besproken worden. Samen met de penningmeester en
de secretaris vorm je officieel het dagelijks bestuur.
Heb je vragen? Ben je nieuwsgierig en wil je een vergadering bijwonen om te onderzoeken of je het
leuk vindt? Dat kan. We vergaderen dit kalenderjaar op 12 september en 21 november, om 19uur.
Meld je dan bij Mariëlle of mail haar op directie.obsdegouwzee@opspoor.nl
Danielle van Zadelhof

Kwink Koelkast poster en Oudernieuwsbrief
In de bijlage vindt u de Koelkastposter en de oudernieuwsbrief 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.

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker
Mijn naam is Linda de Jong en ik ben de schoolmaatschappelijk
werker op de school van uw kind. Ik heb in het verleden als
jongerenwerker gewerkt en heb veel ervaring als kinder- en
jongerencoach.
Als schoolmaatschappelijk werker kan ik gevraagd worden om
mee te denken, wanneer leerkrachten en/of ouders zien dat een
kind een extra steuntje nodig heeft op gebied van het gedrag of
de emoties. Ik kijk altijd naar de kwaliteiten van een kind en werk
van daaruit toe naar groei en ontwikkeling bij de dingen die als
lastig worden ervaren.
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief leest u meer over de
mogelijkheden en werkwijze van mij.
Contactgegevens:
Linda de Jong – schoolmaatschappelijk werker in gemeente Waterland
Mail: l.jong@desmd.nl
Telefoon: 06 128 034 52
werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Schoolfruit
Ook dit jaar nemen we weer deel aan het EU
Schoolfruitprogramma en krijgen we gedurende 20 weken
gratis fruit en groente geleverd. Onze overblijfmedewerkers
zorgen ervoor dat alles keurig gewassen en gesneden klaar
staat voor de kinderen. Zij ontvangen hier een kleine
vergoeding voor. Het fruit wordt uitgedeeld op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Door onze deelname aan het Schoolfruitprogramma kunnen
we ook dit jaar weer 1x de incasso van €30,00 uit laten gaan
in plaats van 2x per jaar. Dit bedrag wordt begin 2023
automatisch geïncasseerd.

Muziekschool Waterland: Popfabriek on the Road
Het afgelopen jaar heeft Muziekschool Waterland in Monnickendam een superleuke Popfabriek on
the Road band van 4 meisjes en 1 jongen tussen 9 en 10 jaar begeleid, die elke woensdagmiddag
repeteerden op het Bernard Nieuwentijt College en twee optredens hebben gegeven.
Dit jaar is Muziekschool Waterland opnieuw op zoek naar kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die het leuk
vinden om samen muziek te maken in bandvorm.
In de bijlage vindt u ook de digitale flyer. Daarin leest u meer informatie over Popfabriek on the Road!

Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maanden september en oktober
Maandag 12 september
Vrijdag 16 september
Week 19 september
Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober
Vrijdag 7 oktober
Woensdag 12 oktober
15 t/m 21 oktober

19.30 uur: OR vergadering
U kunt intekenen voor de startgesprekken via Basisonline
Vergadering Leerlingenraad
Week van de startgesprekken
Verkiezing Leerlingenraad
Dag van de Leraar
Start Kinderboekenweek
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
13.00-14.00 uur: Gouwzeeparade groepen ½ rood – 4 -7
Herfstvakantie

