
 

 
 

 
 

    Nieuwsbrief januari / februari 2023 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari / februari 2023. 

In de nieuwbrief leest u informatie over waar we in de school mee bezig zijn. 

 

In de groepen 3-8 worden op dit moment de Cito middentoetsen afgenomen. Door het afnemen van 

deze toetsen wordt zichtbaar of de kinderen leren van het onderwijs dat wij geven. Ook wordt 

zichtbaar wat er nodig is om leerlingen in hun eigen ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen 

begeleiden.  

Deze resultaten van de leerling, de groep en ook van de school worden vergeleken met resultaten van 

vergelijkbare basisscholen in heel Nederland. Deze gegevens zijn, naast de dagelijkse observaties in de 

groep en de resultaten op de methodes, belangrijk voor ons. 

Het houdt ons scherp op het onderwijs dat wij geven. Wij stellen onszelf kritische vragen en 

bespreken in het team wat er nodig is om ons onderwijs te versterken. 

Tijdens de studiedagen op 9 en 10 februari gaan we hier als team verder mee aan de slag. 

Binnenkort wordt u uitgenodigd om over de ontwikkeling van uw eigen zoon of dochter in gesprek te 

gaan met de leerkracht. 

 

En er is nog veel meer te lezen. 

Team Gouwzee wenst u veel leesplezier. 

 

 

Bericht namens de Ouderraad: De Feestcommissie  

Na twee 'coronajaren' konden we eindelijk Sint weer begroeten met een schoolplein vol kinderen en 

hun ouders, opa's en oma's. Voor de kinderen uit de onderbouw zat er een cadeautje in de zak en de 

Pieten deelden pepernoten uit. Bij de midden- en bovenbouw is Sint langs geweest om de mooie 

surprises te bewonderen. De Pieten werden hier wel wat opstandig van en strooiden de pepernoten in 

het rond. Alle kinderen hebben een chocoladeverrassing in hun schoen gevonden na de gymles. Ook 

zijn alle klassen verwend met een klassencadeau. Zo had groep 5 het spel '30 seconds junior' gekregen 

en groep 6 een heus terrarium met wandelende takken!! Ook het team van de Gouwzee is door Sint 

niet vergeten. Een heerlijke lunch stond na schooltijd voor ze klaar om gezamenlijk van te genieten. En 

voor degenen die niet aanwezig konden zijn een lekkere banketletter.  

Terwijl Sint en Pieten huiswaarts keerden, veranderde de Gouwzee in winterse sferen. De gangen 

werden weer als vanouds met behulp van ouders versierd. En uiteraard mochten ook de kerstbomen 

in de klassen niet ontbreken. Na een heerlijk kerstdiner met optredens, deelde de feestcommissie 

namens de ouderraad glühwein, warme chocomel met slagroom en kerstkransjes uit.  

Het was een feest om alle ouders/verzorgers in grote getalen in de aula te mogen begroeten.  

De Feestcommissie zit nooit stil dus we zijn samen met de kunst & cultuurcommissie alweer met de 

planning voor het lentefeest bezig op donderdag 6 april. We zoeken hiervoor nog veel hulpouders die 

ons zouden willen helpen bij een lentewandeling/puzzeltocht. Mocht u beschikbaar zijn, dan kunt u 

zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Zien we u dan?  

 

 



 

 

 

 

 

 

Incasso TSO 
Volgende week zal weer de overblijfbijdrage per automatische incasso geïnd worden. Het gaat om € 

30,- per kind. Dit geld wordt besteed aan fruit bij de lunch en de vergoeding voor de overblijfkrachten. 

Door de inzet van het Schoolfruitprogramma (gratis schoolfruit vanuit een EU-subsidie) hoeven we 

ook dit jaar maar eenmaal uw bijdrage van € 30,00 te incasseren in plaats van tweemaal. 

Het gratis schoolfruit stopt per 6 februari, daarna zullen we weer fruit bestellen bij onze vaste 

fruitleverancier. Dit fruit wordt bij de lunch uitgedeeld op dinsdag en donderdag. Woensdag is de 

vaste “gruitdag” , wilt u uw kind dan zelf fruit of groente meegeven als tussendoortje. 

Met vragen hierover kunt u terecht bij onze administratief medewerker, Ria Ruck-Martens: 

R.Ruck@opspoor.nl    

 

Traktaties bij verjaardagen 
We merken de laatste tijd dat de traktaties bij verjaardagen van de kinderen wel erg uitgebreid 

worden! Het is fijn als de traktatie beperkt blijft tot één eetbaar kleinigheidje, zonder extra cadeautjes 

e.d. Zo houden we het voor alle kinderen haalbaar om iets leuks te trakteren op hun verjaardag.  

 

Kwinkkoelkast poster 
In de bijlage weer een nieuwe poster van onze methode Kwink. 

 

Studiedagen 
Donderdag 9 en vrijdag 10 februari zijn studiedagen voor het team, alle kinderen zijn dan vrij. 

 
Vriendelijke groet namens het team van de Gouwzee,  

Mariëlle Everaars 

 

Agenda voor de maanden januari en februari 
 

Vrijdag 3 februari Juffendag groepen 1 en 2 

Woensdag 8 februari Gouwzee parade groepen ½ rood – 4 - 7 

Donderdag 9 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 10 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

Maandag 13 februari Rapporten groepen 3 t/m 8 mee 

Week van de rapportgesprekken 

Maandag 20 februari Week van Kijk gesprekken groep 2 

Dinsdag 21 februari MR vergadering 

Vrijdag 24 februari Juffendag Middenbouw 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
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Ingekomen berichten 
 
Periodiek Gezondheidsonderzoek GGD 
Wij zijn Anita van den Heuvel en Hilda Slot, jeugdverpleegkundigen van de GGD Waterland. Vanaf 1 

januari 2023 zijn wij tevens de schoolverpleegkundigen voor alle basisscholen in de gemeente 

Waterland. Vanaf heden zullen wij kinderen uit groep 2 gaan oproepen voor het periodiek 

gezondheidsonderzoek (PGO5). 

U wordt samen met uw kind uitgenodigd bij ons op het CJG ook wel bekend als het consultatiebureau 

in de Bolder te Monnickendam. Tijdens dit consult gaan we uw kind wegen en meten, kijken we naar 

de ontwikkeling en kunt u vragen stellen. In mijn Kinddosier (www.mijnkinddossier.nl) vindt u een 

vragenlijst met vragen en testjes. Wij vragen u deze van tevoren samen met uw kind uit te voeren en 

in te vullen zodat wij de ontwikkeling beter in kaart kunnen brengen. 

Mocht u niet kunnen wilt u dit dan tijdig doorgeven door te bellen naar: 0299-748004. Werkt u op de 

dag van de afspraak en kunt u geen vrij krijgen? Wilt u dit dan doorgeven bij het afzeggen van de 

afspraak dan kunnen we kijken naar andere mogelijkheden. Mocht u helemaal geen gebruik willen 

maken gelieve dit duidelijk te melden bij het afzeggen van de afspraak zodat dit verwerkt kan worden 

en u niet nogmaals wordt opgeroepen. 

Voorheen werden ook kinderen uit groep 7 opgeroepen, deze consulten vinden voorlopig niet plaats. 

Tijdens deze consulten kreeg elk kind de Pubergids, waarin op een leuke manier uitleg wordt gegeven 

over onder andere de puberteit. Deze gidsen zullen dit schooljaar uitgedeeld worden door de 

leerkrachten in de klas. Mocht u zorgen hebben of vragen over uw kind en vindt er geen consult plaats 

neemt dan gerust contact met ons op dan denken wij graag met u mee. 

Met vriendelijke groeten, 

Anita van den Heuvel & Hilda Slot 

Jeugd- en schoolverpleegkundigen GGD Zaanstreek-Waterland 

De Bolder, ’t Spil 1 te Monnickendam 

0299-748004 

 

 

  



 

 

 

 

 


