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Het is niet de bedoeling dat de kinderen gymmen in de kleding waar ze ook mee in de
klas zitten.

Gezocht: mensen (al

3

Sieraden moeten uiteraard ook afgedaan worden. Hiervoor is een speciale bewaarplaats gedurende de gymles, waar kinderen de sieraden zelf in moeten doen en weer
uit moeten halen. Denkt u dat uw kind daar wat slordig in is, laat dan sieraden thuis.
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gym
Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m groep 8 gymles.
Tijdens de gymlessen zijn de kinderen verplicht om gymkleding te dragen. Deze moet
bestaan uit een broek, shirt en gymschoenen (met zolen die niet afgeven).

dan niet met groene vingers)

Ook als de kleuters naar de gymzaal gaan is het handig als zij kleding en schoenen
dragen die zij zelf aan– en uit kunnen doen.

Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 5 okt. Dag van de
Leraar
 10 okt. Dag v.d.
Duurzaamheid

Wegbrengen kleding-actie?
Wie o wie wil ons helpen? Met het inzamelen van oude/te grote/te kleine kleding
halen wij wat extra geld op voor onze schoolkas. Hiermee kunnen we leuke extraatjes
voor onze leerlingen doen.
We zijn op zoek naar iemand die met een busje/aanhangwagen
2x per jaar de berg vuilniszakken van de speeltuinvereniging
(waar we het mogen opslaan) naar Hardinxveld-Giessendam wil
brengen om de kleding in te leveren.
We zullen dit verzoek ook op Parro zetten en hopen dat wij deze
extra inkomsten kunnen veiligstellen.

 17 okt. Bezoekt team
Driemaster Tonneband
de J.P.Waale
 22 t/m 26 oktober
herfstvakantie
 6 t/m 9 nov. Week
van het Respect


19 nov. Banketstaven
actie
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Opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we op school op een bijzondere manier de Kinderboekenweek geopend.
Alle kinderen (en hun ouders) konden op zoek gaan naar een aantrekkelijk vriendschapsverhaal op het schoolplein…..
Koop je tijdens de Kinderboekenweek een boek bij de Bruna, dan willen
we je vragen de kassabon bij ons in te leveren. Met al deze bonnetjes
kunnen wij een boekenbon bij elkaar sparen voor onze schoolbieb.

Parro en Privacy
Een school dient jaarlijks toestemming te vragen voor het delen van foto’s, video’s of persoonlijke informatie. Aan het begin
van het schooljaar kunnen ouders via Parro hun voorkeuren doorgeven. Zou u dit voor 10 oktober willen doen?
Dit gaat gemakkelijk via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
.

Wat zijn de voordelen voor jou als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar
kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.
Deze werkwijze scheelt ons als school veel administratie. Dit komt dan weer ten goede aan de leerlingen.

H erd en kin g J ood s M on um ent
Afgelopen weken hebben de leerlingen in groep 7/8 gewerkt, gespeeld, gesproken
en nagedacht over oorlog, vrijheid en verzet.
Dinsdag 18 september namen de juffen en meester van school, ouders en leerlingen deel aan de herdenking bij het Joods monument.
Anna en Souraya lazen twee prachtige, zelfgeschreven stukken over dit onderwerp
voor.
Esmeralda legde samen met twee leerlingen van De Poorter en Anne Frankschool
een krans en ieder kind legde een roos neer bij het monument.

NR. 2

PAGINA 3

G ez och t: me n s en

(al dan niet met groenen vingers)

De Lingetuin (ook gebruikt als de moestuin van school) heeft extra vrijwilligers
nodig om goed te kunnen blijven draaien. Heeft u een keer tijd over of wilt u zo
nu en dan lekker in de buitenlucht helpen? Laat dit dan weten bij ons op school.
Dan hopen we geweldige natuurlessen aan onze kinderen te kunnen blijven
geven. Niets is mooier dan het zelf te ervaren!
Kijk maar eens naar het volgende filmpje over onze school en de
moestuin: https://gorcum.tv/watch/348

i Talent loopt als een tierelier!
Voor de groepen 5 t/m 8 is ons talentenuur iTalent weer gestart!
Kinderen konden de eerste periode kiezen uit koken, bewegen en samenwerken, schilderen en proeven uitvoeren. Tot aan de herfstvakantie
hebben we het laatste uur van de woensdag nog twee momenten
waarop we verder werken aan onze talenten. We vinden het fijn dat
ouders aanbieden om te helpen. Na de herfstvakantie starten we met
een nieuw aanbod. De eerste ouder heeft zich al gemeld met een erg
leuke workshop.
Heeft u ook een idee voor een workshop? Laat dit weten aan de leerkracht van uw kind en dan gaan we graag met u in gesprek.

Dag van de duurzaamheid
Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Een dag om nog eens extra stil te staan bij wat wij kunnen

betekenen voor ons milieu en het klimaat. Wethouder Van Doesburg komt voorlezen aan gr.3 en gr.4.
Hij neemt dan ook de tijd om hun vragen te beantwoorden.
Op de J.P.Waale: scheiden we afval, laten we geen deuren open staan in de
winter, zijn we Supporter van Schoon (en ruimen zwerfafval in de Lingewijk
op) en willen we niet meer plastic soep. Doe jij ook mee aan duurzaamheid?!

Vriendschap is ...

