
 

 
 

 
 

    Nieuwsbrief november 2022 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van november 2022.  

November is een maand waarin momenten van warmte & 

gezelligheid met elkaar worden opgezocht.  

Zo is de traditionele Lichtjesavond op 10 november druk 

bezocht. De kinderen hebben vol trots hun zelfgemaakte 

lampion kunnen laten zien. De school was sprookjesachtig 

versierd.  

Het team van de Gouwzee bedankt u voor uw 

aanwezigheid en betrokkenheid. 

De weken waarin de kinderen en wij naar het 

Sinterklaasbezoek op school toe leven, zijn ook begonnen. Vol verwachting kloppen de hartjes! Het is 

een bijzondere tijd. 

 

Maandag 14 november heeft het team een studiedag gehad. 

Ik vind het leuk om u op de hoogte te brengen van waarover wij met elkaar gesproken hebben. 

 

In de ochtend is het team in gesprek geweest over “het gedrag van leerlingen in de school”. Wanneer 

is gedrag van leerlingen gewenst of ongewenst en zelfs ook grensoverschrijdend? Hoe willen we 

daarmee omgaan? En wat betekent dat in ons handelen op school?  

De Gouwzee streeft ernaar een veilig leerklimaat voor leerlingen, ouders en personeel te creëren. Dat 

is waar wij voor staan. En daarbij is uw betrokkenheid van groot belang. 

 

In de middag zijn we aan de slag gegaan met het onderwerp Continuous Improvement. Dit is een 

manier van werken in de groep om middels kleine verbeteringen de productiviteit, kwaliteit en de 

doorlooptijd van het onderwijsproces te verbeteren.  

De leerkrachten zijn geïnspireerd geraakt. In de groepen hebben zij aanpassingen op de datamuur 

toegepast, die een groot effect kunnen hebben op het leer- en ontwikkelproces van de leerlingen.  

Bent u nieuwsgierig geworden? Komt u gerust langs in de groep van uw zoon of dochter. 

 

Andere opzet Gouwzeeparade 
Bij de voorbereidingen van de Gouwzeeparade is 

gebleken dat niet alle kinderen uitzien naar de 

voorstelling. Sommige kinderen kunnen niet wachten om 

in de spotlights te staan, maar andere kinderen vinden 

het zo spannend dat ze er niet van kunnen slapen of 

anderszins last hebben van spanning. Daarom hebben 

we besloten tot een andere opzet: Tijdens de eerste 

Gouwzeeparade (voor de kerstvakantie) treden alle 

kinderen van de groepen op. De tweede Gouwzeeparade 

wordt een "Gouwzee Got Talent" en hier treden alleen de kinderen op die dat heel graag willen. 



 

 

 

 

 

 

Op 30 november is er weer een Gouwzeeparade waarbij de groepen 3-5-8 optreden. U bent van harte 

welkom om te kijken van 13.00-14.00 uur. 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
We willen u vragen om eventuele broertje of zusjes van uw kinderen die gedurende dit schooljaar 

(2022-2023) vier jaar worden in te schrijven. Zo hebben we een goed overzicht van leerlingen die we 

nog te verwachten hebben in de kleutergroepen. Het inschrijfformulier is als bijlage toegevoegd en 

kunt u mailen naar Ria: r.ruck@opspoor.nl of afgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 

Sintgedichtje: “Als je kind niet meer gelooft” 
Lieve ouders, 

Er zijn kinderen die ’Het Geheim’ al kennen, 

En er zijn kinderen die er nog aan moeten wennen. 

In groep 3 en 4 heb je van alles door elkaar, 

Wat is nou waar? 

Is de Sint écht of een illusie? 

We willen geen drama, geen verdriet, geen ruzie. 

Dus: Heb je 'HET' thuis verteld? 

Leg even uit dat dat niet het enige is wat telt. 

Er zijn kinderen die nog geloven… 

En er zijn kinderen die moeten beloven: 

'Ik ken het verhaal, maar dát vertel ik zeker niet aan iedereen allemaal.' 

Dank! 

Namens Sint & Piet 

 
Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,  

Mariëlle Everaars 

 

Agenda voor de maanden november en december 
 

Dinsdag 22 november NIO – PMTK groep 8 

19.30 uur: MR vergadering en OR vergadering, 

gezamenlijke start 

Woensdag 23 november Drempelonderzoek groep 8 

Woensdag 30 november 13.00-14.00 uur: Gouwzeeparade groepen 3 – 5 –8   

Maandag 5 december Sinterklaasviering op school 

Donderdag 22 december Kerstviering op school: 17.30 – 19.00 uur 

Vrijdag 23 december School om 12.00 uur uit 

Start kerstvakantie t/m 8 januari 
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Ingekomen bericht 
De evenementenkalender van De Bolder 

 

 

 


