Nieuwsbrief oktober 2021
Team 2-daagse
De tweedaagse is al weer geweest! Het team heeft een waardevolle tweedaagse beleefd. Door op
onderzoek te gaan naar elkaars drijfveren (management drives) is de nieuwsgierigheid naar elkaar
gewekt en kunnen we elkaar uitnodigen om te oefenen met de drijfveren. Het geven van een vervolg
doen we met het team. Uitgesproken is dat wij de groei in zelfkennis, vertrouwen, begrip en
waarderend communiceren zien als onderdelen van ons professioneel handelen. Door allerlei
hulpmiddelen te gebruiken zorgen wij ervoor dat we de groei kunnen borgen.

De kinderen waren deze twee dagen vrij van school. Even wennen toen zij maandag weer op school
kwamen. De leerkrachten hebben verteld over wat zij geleerd hebben.

Kinderboekenweek
Van 6 oktober t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “worden wat je wil”.
Op woensdag 6 oktober zullen we met de hele school de
Kinderboekenweek openen met een dans op het schoolplein. Deze dans is aangeleerd door juf Wilma. Deze dag
gaan de deuren niet om 8.20 uur open maar staan alle
leerkrachten om 8.30 uur buiten om samen te dansen. De
leerlingen mogen deze dag verkleed naar school komen
met als thema een bepaald beroep. Via de leerkracht van
uw kind kunnen opa’s, oma’s en/of ouders zich inschrijven
om te komen voorlezen in de klas.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Nimo een actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
· U koopt in de Kinderboekenweek van 6 oktober t/m 17 oktober 2021 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij boekwinkel Nimo en levert de kassabon in op school.
· Wij leveren de verzamelde kassabonnen weer in bij Nimo.
· Zij tellen de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op.
· Wij mogen voor 10% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in de winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Bericht namens de Ouderraad

Eind oktober is het weer zo ver, u ontvangt een incasso van de ouderraad (OR), voor het schoolreisje
en de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een mooi moment om op een rijtje te zetten waarom we dit
vragen, en waar het geld voor wordt gebruikt!

Wist u dat....
...door onze bijdrage, de school een nog leukere ervaring wordt voor onze kinderen?
...er 25 euro van uw bijdrage wordt gebruikt voor een schoolreisje?
...de overige 40 euro, de vrijwillige ouderbijdrage, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld:
het crea circuit,
sport clinics zoals bootcamp of dans,
de lichtjesavond,
een dagje schaatsen,
het grote project,
de lenteloop,
een sportdag,
fruit en lekkers tijdens de avond4daagse,
nieuwe bibliotheekboeken,
de musical van groep 8,
en een bruisend schoolfeest om het jaar feestelijk af te sluiten!
...we door onze bijdrage de school gezellig kunnen maken rondom Kerst en Pasen?
...we door onze bijdrage Sinterklaas kunnen helpen bij zijn Grote Onderneming?
...gezinnen met meer dan twee kinderen, een korting krijgen van 20 euro per extra kind?
Wij gaan er als OR dit jaar weer ons best voor doen om onze school extra leuk en gezellig te maken,
en wij hopen dat wij met u, maar vooral onze kinderen, extra zullen genieten dat het allemaal weer
mag!
Namens de Ouderraad,
Marjolein Kamermans, Penningmeester

Conciërge gezocht
Voor De Gouwzee zijn we op zoek naar een vrijwillige conciërge. Er zijn vaak kleine klusjes in de
school, zoals een whiteboard ophangen, lampen vervangen, kleine reparaties in het gebouw of op het
schoolplein. Het is fijn als we daar niet elke keer een extern bedrijf voor hoeven te vragen. Bent u
handig of kent u iemand die handig is en het leuk vindt om regelmatig op school wat werkzaamheden
te doen, laat het ons weten! Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent of
eerst iets meer wilt weten, neemt u dan via de mail contact op met Ria: R.Ruck@opspoor.nl

Studiedagen en herfstvakantie
Op donderdag 14 oktober zijn de leerlingen om
12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag van het
team.
Op vrijdag 15 oktober is de studiedag voor alle
scholen van OPSPOOR; op deze dag zijn de
leerlingen de hele dag vrij.
Aansluitend is de herfstvakantie van 18 t/m 22
oktober.
We wensen u hierbij alvast een fijne, herfstige
vakantie!

Vriendelijke groet,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Maandag 11 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Woensdag 27 oktober

Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek, 8.30 uur: opening op het plein
Ouderraadsvergadering
Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Herfstvakantie
Gouwzee parade groepen blauw – 5 - 6

Ingekomen bericht
Schaatsles
Over enkele weken gaan de ijsbanen weer open en start
het schaatsseizoen! Speciaal voor basisschoolleerlingen
(vanaf 6 jaar) is er tijdens het seizoen iedere
vrijdagmiddag jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam. Tijdens de lessen raken de kinderen
spelenderwijs vertrouwd met het schaatsen en
gaandeweg wordt er steeds meer aan de techniek en de
snelheid gewerkt. Er worden gedurende het seizoen ook
extra activiteiten georganiseerd zoals een Elfstedentocht.
Het seizoen wordt afgesloten met een heus
schaatsdiploma.
De Jaap Edenbaan gaat op 16 oktober open en daarna is
er vanaf 22 oktober iedere vrijdagmiddag van 16.55 tot 17.55 uur schaatsles, óók tijdens de
schoolvakanties.
De kosten voor een heel seizoen (van oktober tot begin maart) zijn:
€ 90,- per kind + € 20,- contributie.
STG Waterland is een schaatsvereniging waar kinderen en volwassenen kunnen leren schaatsen en/of
trainen op recreatief of wedstrijd niveau.
Wij geven trainingen op de ijsbanen van Amsterdam en Hoorn.
Lijkt het je leuk om deze winter met ons mee te schaatsen?
Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het jeugdschaatsen van onze club, dit gaat via onze website
www.stgwaterland.nl
Uiteraard zijn ook ouders van harte welkom om mee te schaatsen op een van onze andere
trainingsuren…
Wil je meer informatie ?
Kijk dan ook even op de website of mail je vraag naar jeugdcommissie@stgwaterland.nl

