Nieuwsbrief oktober 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2022.
Het is inmiddels al herfst geworden. Het onderwijs en
alle onderwijsactiviteiten zijn in volle gang en worden
door de leerlingen en het team met veel enthousiasme
zichtbaar gemaakt op school.
Wist u dat op dit moment de verkiezingen van de
leerlingenraad centraal staat in de bovenbouw?
De leerlingen van de groepen 7 en 8 stellen zich verkiesbaar en leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8
hebben stemrecht. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de leerlingen zijn van de leerlingenraad
2022-2023. Vervolgens vergader ik elke zes weken met de leerlingenraad en praten we over
verschillende onderwerpen die leven onder alle leerlingen op school. Leuk en leerzaam!
We merken dat de herfst ook weer het Coronavirus heeft aangewakkerd en dat de ‘gewone griep’ zich
aandient. Er zijn medewerkers positief getest of ziek. Dat maakt dat de organisatie van het onderwijs
regelmatig een uitdaging is. Tot nu toe lukt het ons om alle leerlingen op school te ontvangen. Er
wordt gekeken naar een passende oplossing voor de groep wanneer de leerkracht niet op school is.
Het kan zijn dat een invalkracht van buiten de school de groep overneemt. Het kan ook zo zijn dat er
een interne oplossing gevonden is. Bij de laatste optie is de consequentie altijd dat het ten koste gaat
van werkzaamheden aan andere groepen. Het blijft een puzzel waar we uw steun en begrip voor
blijven vragen.
Veel leesplezier en een fijne herfstvakantie gewenst !

Bericht namens de Ouderraad:
Herhaling: Voorzitter gezocht !
Op onze oproep in de nieuwsbrief van september voor een nieuwe voorzitter voor de
Ouderraad zijn helaas geen reacties binnengekomen. We hopen dat iemand zich snel aan wil
melden voor deze belangrijke taak binnen onze school. Eventueel kun je de vergadering van
21 november bijwonen om te onderzoeken of deze taak iets voor jou is. Als je belangstelling
hebt, meld je dan bij Mariëlle of mail haar op directie.obsdegouwzee@opspoor.nl
Ouderbijdrage:
Beste ouders / verzorgers,
In de week na de herfstvakantie int de ouderraad de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage per
automatische incasso. Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om de schoolervaring extra leuk te
maken voor onze kinderen. Zo is vorig schooljaar de ouderbijdrage besteed aan onder andere:
bibliotheekboeken, bootcampclinic, lichtjesavond, sinterklaasfeest, kerstfeest, dansclinic, het Grote
Project "Kunst", lenteloop en paasfeest, steun aan Oekraïne, koningsspelen, avond4daagse,
schoolfeest, musical, en meer!

Voor alle leerlingen is de algemene bijdrage €40. Hier komt voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 nog
de schoolreisbijdrage van €25 bij. De schoolreisbijdrage voor groep 7 wordt dit jaar voor het eerst
gebruikt voor een heus kamp (groep 7 wordt hier nog verder over ingelicht). Heeft u meer dan 2
kinderen bij ons op school? Dan heeft u recht op €20 gezinskorting, per extra kind.
De ouderraad gaat zijn best doen om ook dit schooljaar weer extra gezellig te maken voor de
leerlingen van OBS De Gouwzee.
Heeft u vragen, of wilt u liever in termijnen betalen, neemt u dan contact op via
or.obsdegouwzee@opspoor.nl?
Met vriendelijke groet, namens de ouderraad,
Marjolein Kamermans - Penningmeester Ouderraad

Even voorstellen: Mariska Derksen

Kom je op tijd ?!!
We vinden het fijn als we de lessen op tijd kunnen starten, de deuren gaan om
8.20 uur open en om 8.30 uur start de leerkracht met de kinderen de dag op. Het
is storend als kinderen te laat komen en zo deze start van de dag onderbreken.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Bij meerdere keren te laat
komen, zal de leerkracht contact met u opnemen.

Informatie over het Voortgezet Onderwijs
Na een succesvolle informatieavond deze
week in groep 8 m.b.t. het Voortgezet
Onderwijs, wil ik de ouders van groep 7 ook
attenderen op de informatiewand in onze
school. Bij binnenkomst via de hoofdingang
direct links zal ik alle informatie ophangen
omtrent open/meeloop dagen.
Ook kunt u, om alvast te oriënteren, een
kijkje nemen op www.devogids.nl of
www.keuzegidsamsterdam.nl
Op deze manier heeft u zicht op alle scholen
in onze omgeving. Voor vragen of advies, kunt u altijd juf Anouck even raadplegen.

Bericht vanuit OPSPOOR: iDucationweek - Mediawijsheid
De ouders en verzorgers van leerlingen van groep 6,7 en 8 en leerlingen van de onderbouw van het
voortgezet onderwijs zijn van harte uitgenodigd om op donderdagavond, 10 november, een zeer
interessante en actuele bijeenkomst rondom het gebruik van (sociale) media door kinderen/jongeren
bij te wonen: Click en Cancel.
De organisatie Social Media Wijs verzorgt een ouderavond ‘Pubers in het digitale tijdperk’. Tijdens
deze interactieve presentatie wordt allereerst de digitale belevingswereld van kinderen toegelicht.
Vervolgens krijgt u tips om uw media opvoeding vorm te geven. Aan de hand van stellingen wordt met
elkaar gediscussieerd over de positieve kanten van internet & sociale media en over vervelende
ervaringen zoals verslaving, pesten en groepsdruk.
Praktische info: Donderdag 10 november 2022
Tijdstip: 19.30 uur – 20.30 uur
Door: Social Mediawijs – Anja Plevier
Locatie: Aula SG Gerrit Rietveld Spinnekop 1, Purmerend
Ook online aansluiten is mogelijk.
Alle informatie om u in te schrijven voor deze interessante bijeenkomst vindt u in de bijlage.
Aanmelden kan tot 27 oktober 2022.

Gevonden voorwerpen
Vorige week hebben we u een bericht gestuurd via Basisonline met
een foto van alle gevonden voorwerpen (jassen, rugzakken en
gymtassen, nog lang niet alles is opgehaald.
Na de herfstvakantie zullen we een goede bestemming zoeken voor
alles wat niet is opgehaald.

Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maanden oktober en november
Woensdag 12 oktober
Vrijdag 14 oktober
15 t/m 21 oktober
Woensdag 9 november
Donderdag10 november
Maandag 14 november
Maandag 21 november
Dinsdag 22 november
Woensdag 23 november
Woensdag 30 november

13.00-14.00 uur: Gouwzeeparade groepen ½ rood – 4 -7
Boekenruilmarkt als afsluiting van de Kinderboekenweek
Herfstvakantie
13.00-14.00 uur: Gouwzeeparade groepen ½ geel – ¾ - 6
17.00 - 18.00 uur: Lichtjesavond
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
19.30 uur: OR vergadering
NIO – PMTK groep 8
19.00 uur: MR vergadering
Drempelonderzoek groep 8
13.00-14.00 uur: Gouwzeeparade groepen 3 – 5 –8

Ingekomen berichten
Opvoedspreekuur
Soms roept opvoeden vragen op. Dan is het goed om te weten dat u hiermee
terecht kunt bij het opvoedspreekuur.
Veel voorkomende vragen hebben te maken met slecht luisteren, druk of agressief gedrag,
een laag zelfbeeld, zindelijkheid, lastige eters en slaapproblemen. Maar ook voor andere
vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind(eren) kunt u bij het
opvoedspreekuur terecht.
Het opvoedspreekuur biedt u één of meerdere adviserende of ondersteunende gesprekken
met een deskundige over het opgroeien en opvoeden van uw kind. Aan deze gesprekken zijn
geen kosten verbonden!
De gesprekken vinden zowel overdag als ‘s avonds plaats bij het consultatiebureau in
Sociaal-Cultureel Centrum de Bolder in Monnickendam. U kunt online een afspraak maken
via: https://www.opvoedspreekuur.nl/.
Mocht u vragen hebben over het online afsprakensysteem voor de opvoedspreekuren in
Zaanstreek-Waterland, belt u dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur met het
planbureau via 0299-748004 (regio Waterland).
Ook is het mogelijk om telefonisch of online advies te krijgen over de opvoeding. Dit kan
via opvoedvragen@ggdzw.nl of via het telefoonnummer 0299-748004. Elke middag, van
maandag tot en met vrijdag, is er een pedagogisch adviseur van de GGD beschikbaar om
vragen van ouders en professionals over opgroeien en opvoeden te beantwoorden.
Zie ook de bijlage bij deze Nieuwsbrief

Leestips voor en door ouders
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een mooie tijd om bezig te zijn met
boeken én de natuur.
Lezen is heel leuk èn heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van ieder kind. Ouders kunnen de
leesontwikkeling van hun kind ondersteunen. Tijdens de Zaanse Kinderboekenmarkt hebben de
logopedisten van GGD Zaanstreek-Waterland voorleestips van ouders verzameld.
Kijk in de bijlage voor ‘Voorleestips van & voor ouders’.
Met vriendelijke groet,
Astrid Roest,
Logopedist,
Team gezondheidsondersteuning,
GGD Zaanstreek-Waterland,
________________________________________________________________________________________

Vakantiespektakel !
In de herfstvakantie wordt een vakantiespektakel georganiseerd door de Bolder en Sportify Kids in de
sporthal van Monnickendam.
Zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief voor alle informatie.

