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De eerste schooldagen vliegen voorbij en we raken met elkaar al snel gewend aan
een aantal veranderingen. Groep 7/8 werkt de eerste maanden van het schooljaar op
het Leerplein. Voorheen was dit een plek waarbij verschillende groepen (door elkaar)
werkten en er door de ligging makkelijk doorheen gelopen werd. De komende periode is deze ruimte een klaslokaal. Het is daarom erg prettig om de rust daar zoveel mogelijk te bewaren. Wij verzoeken daarom ook ouders en kinderen van groep 3 om via
het kleuterplein (de achterdeur van SKG en de trap aan die kant van het gebouw) te
lopen.
We hebben ook een digitale verandering op school. Vanaf groep 4 werkt ieder kind
met een Chromebook. Ons doel is om ieder kind met dit middel beter op niveau te
kunnen bedienen en de betrokkenheid te kunnen vergroten. Vorig schooljaar constateerden we in een aantal groepen, die toen al werkten met tablets, prachtige leerresultaten. Binnen ons schoolteam delen we onderling kennis
´over wat werkt´ om onze onderwijskwaliteit te versterken. Betekent dit dat kinderen alleen nog maar op een
computer werken? Nee! Zeker niet! Aan leren komt nog
heel vaak pen en papier (knutselen, bewegen, muziek,
etc.) te pas.
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Op de informatieavond informeren wij u graag verder.

Informatieavond 10 sept.
Onze informatieavond is op maandag 10 september.
Inloop is vanaf 18:30. Kinderen vanaf groep 5 komen samen
met ouders / verzorgers mee naar school. Zij vertellen zelf
wat zij het komend jaar (willen) gaan leren.

Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 10 sept Informatieavond
 12 sept. Stakingsdag

Er vinden 3 workshops plaats om ouders te informeren.

 Vanaf 17 sept. Startgesprekken met
ouders (en kind)

18:45 Kleuters - spelend leren / kind-volg-model.



19:00 groep 3 - overgang van spelend leren naar schools leren.
19:15 groep 8 - overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.

3

18 sept. Herdenking
Joods Monument
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Spelinloop kleuters
De spelinloop bij de kleuters start na de informatieavond.
Houd Parro in de gaten voor het laatste nieuws rondom
de inloop.
De kleuters zijn op dit moment helemaal ondergedompeld in het thema ‘onderwaterwereld’.
We kunnen nog wat schoenendozen gebruiken.
Als iemand er nog eentje ongebruikt heeft staan….

Staking 12 september
Woensdag 12 september staken alle OVO basisscholen. Ook de
J.P.Waale. Reden voor deze herhaalde oproep is om kracht bij te zetten bij
de roep om betere salariëring in het basisonderwijs én om minder werkdruk,
ondanks de maatregelen die de regering heeft aangekondigd. Daarnaast
speelt de dreiging van een groot lerarentekort ook mee! Hoewel gelukkig alle
klassen voorzien zijn van een (bevoegde) juf of meester, vrezen wij een
eventuele griepepidemie. De kans is groot dat er dan klassen naar huis
gestuurd moeten worden, omdat er geen vervanging te vinden is.
De toegezegde 270 miljoen euro voor salarisverbetering en de 450 miljoen euro voor werkdrukvermindering zijn niet voldoende om in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven aanbieden.
Op 12 september zullen wij dan ook geen kinderen les geven of kinderen opvangen. U heeft hier
inmiddels een brief vanuit school over ontvangen waarbij wij alles toelichten rondom opvangmogelijkheden en een extra toelichting op onze beweegreden om te staken.

Studi edag en (l et op: kin d er en vr ij)
Op onze website staat een overzicht van alle schoolvakanties. Daarnaast staan er dit schooljaar ook een aantal studiedagen gepland.
Tijdens studiedagen werken we aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs:

Maandag 7 januari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
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Herdenking bij joods monument
Dinsdag 18 september staat voor groep 7/8 de herdenking bij het joods monument
gepland van 18:45 - 19:30. Het thema van deze unieke ervaring is het jaar van verzet.
We willen hiermee het verleden (in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog) en het
heden (bijvoorbeeld het conflict in Syrië) aan elkaar verbinden.
Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te
wonen.

Gym
Deze week zijn de gymlessen gestart. Uw kind heeft van de eigen
leerkracht of van juf Fanny gym.
Als algemene afspraak hebben we
het meenemen van gymkleding.
Hierbij horen ook de gymschoenen. Dit is belangrijk voor
grip/veiligheid en voor onderlinge
hygiëne.

BSO 8+ tijdelijk naar Ganzeplein
Maandag 27 augustus is SKG op de Anne Frankschool van start gegaan
met BSO Ganzeplein. Kinderen worden na school in een gezellige en
huiselijke sfeer opgevangen. De komende tijd zullen ook een aantal
kinderen van BSO Lingeplein op visite komen en meedoen met de
activiteiten.
Wat was het een flitsend begin! Alle kinderen van 4-8 jaar konden deze
dag hun eigen slijm maken en in een zelf versierd bakje mee naar huis
nemen. De 8+ kinderen zijn als ware kunstenaars aan de slag gegaan met
spuitbussen inclusief witte pakken en mondkapjes om een superleuke
graffiti workshop te volgen. Het resultaat is zeer kunstzinnig geworden.
Dinsdag 28 augustus stond er schminken op het programma en hebben
de 7+ kids een workshop boksen gevolgd. De eerste week sluiten we op
donderdag af met Gorinchem Beweegt en maken we wat lekkers maar
toch gezond!

Kinderboekenweek
Woensdag 3 t/m zondag 14 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het thema is vriendschap. Uiteraard gaan wij hier op school ook mee aan de slag in alle klassen. Via de volgende link
vindt u leuke activiteiten en leessuggesties: https://www.kinderboekenweek.nl

U doet toch zeker ook mee aan de grootste, succesvolste én leukste leesbevorderingscampagne van het jaar?
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Feest in de Lingewijk
Alle renovatie– en bouwwerkzaamheden in de Lingewijk zijn zo’n beetje
afgerond. Dat vraagt om een feestje.
Poort 6, Nijhuis Bouw en de gemeente Gorinchem organiseren voor de
Lingewijkbewoners dan ook een leuke sport– en spelmiddag op
12 september tussen 13.00-15.30 uur.
Kom ook naar Speeltuinvereniging Lingewijk!

overblijf
Als het lastig is om de overblijfkaarten
contant te betalen, dan is het ook
mogelijk om dit per bank te doen. Laat
juf Liesbeth of juf Hannie dit weten, dan
vertellen zij (van vakantie tot vakantie)
welk bedrag dan overgemaakt kan
worden op het bankrekeningnummer
van de school.

Gezonde school
Graag willen wij ons, samen met ouders, inspannen voor de gezondheid van onze kinderen. Om die reden vragen wij uw medewerking voor het volgende:



Jarig zijn is een feestje! Veel ouders geven hun kind dan een
lekkere traktatie mee. Superleuk, maar hou het wel gezond!
Geef a.u.b. geen aparte traktatie mee speciaal voor de juffen
en meester. De eigen leerkracht viert met het kind mee.



In veel snoepgoed zit gelatine. Veel kinderen mogen dit niet
eten (evenals varkensvlees). Wilt u ook hier goed op letten?!



Lolly’s vinden we met hun stokjes te gevaarlijk. Daar hebben
we nare ongelukjes mee zien gebeuren. Lolly’s zijn dan ook
verboden op school.



Stop a.u.b. ook geen snoepgoed in de luchtrommel van uw
kind. Dat geeft (ook in de les ‘s middags) vaak onrust.

kledingactie
De zomer zal binnenkort toch echt een keer over zijn.
Is het dan nodig om de kledingkast op te ruimen? Denk
dan aan ons! Wij zamelen namelijk al een aantal jaren
kleding in, wat wij aanbieden aan recyclebedrijf
Schmaal. Voor elke kilo krijgen we een aardige prijs,
waarmee wij weer leuke dingen voor de school
kunnen doen.

Stop dus oude of te klein geworden kleding in een
vuilniszak en lever het bij ons in! Ook oude schoenen
mogen ingeleverd worden.

