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Oud er -vertel -g espr ekken
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start…
Zeker als je een nieuwe juf of meester hebt,
is dat spannend. Ook voor ouders. Om
elkaar snel te leren kennen, houden we
(net als vorig jaar) binnenkort ouder-vertelgesprekken. Voor kinderen en ouders die
bij dezelfde leerkracht blijven, is dit
vrijblijvend, maar alle andere ouders
nodigen wij graag uit.
Op het bord in de gang bij gr.1/2A komen
inschrijflijsten te hangen, zodat jullie zelf een geschikt tijdstip aan
kunnen geven. Ouders die volgende week hun naam nog niet hebben
ingevuld, worden door ons uitgenodigd.
Vanaf groep 5 mogen kinderen bij het gesprek aanwezig zijn.
Graag zelfs!
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Wat gebeurt er
op de J.P.Waale?
 20 sept. herdenking Joods
Monument (gr.7/8) 19.00

Bur endag zat. 24 sept.
Aanstaande zaterdag (24 september) is het Burendag in
de Lingewijk. Op diverse locaties in onze mooie wijk
vinden activiteiten plaats. Ook op het schoolplein
(samen met SKG en de Lingetuin)! Op school zullen
stempelkaarten uitgedeeld worden. Hierop staan alle
activiteiten. Met een (bijna) volle stempelkaart kan er
een goodiebag met leuke
spulletjes opgehaald worden
bij De Bogerd of bij de
Speeltuinvereniging.
De activiteiten vinden plaats tussen 11.00—14.00 uur.

Komen jullie ook gezellig buurten?

-19.30 uur

 24 sept. Burendag Lingewijk
(11.00-14.00 uur)

 4 okt. Peutercafé +
Dierendag


14 okt. CodeUur
(gastles gr.7/8)
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J.P.Waal e = A fvalvri j e Sch ool
Vanaf nu doen wij mee met het project Afvalvrije School. Dit houdt in dat wij ons afval scheiden. Ook
willen we kinderen (en uiteraard ook ouders) bewust maken van de gevolgen die het produceren en
verwerken van afval allemaal met zich meebrengen. Hierover hebben we lesmateriaal ontvangen en
zijn ook bij de feestelijke start diverse activiteiten gedaan.
Alle kinderen hebben van Waardlanden een beker gekregen. Hierin drinken meegeven scheelt veel
pakjes en rietjes. Nu zijn de bekers wel allemaal hetzelfde, dus schrijf er een naam op als deze beker
meegegeven wordt naar school.
De uitgedeelde kleurplaten worden op maandag 26 september op school opgehaald.

J ood s m on um en t
Op dinsdag 20 september houden wij,
samen met de hoogste groepen van de
Anne Frankschool en Dalton de Poorter
onze jaarlijkse herdenking bij het Joods
Monument aan het Melkpad. Alle ouders
en andere belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd (19.00-19.30 uur).
De leerlingen
van gr.7/8
hebben een
actieve rol.
Zo leggen zij
allemaal een
bloem en
worden een
aantal verhalen voorgelezen vanuit het
thema ‘De Vrijheid omarmd’.

Vrijheid is namelijk niet vanzelfsprekend!

Nieuw in (G)MR?
Er is een vacature voor een ouder in onze Medezeggenschapsraad (MR), gecombineerd met de
overkoepelende gemeenschappelijke MR van ons
bestuur Stichting OVO (de GMR).
Als kandidaat wordt voorgedragen mevr. Femke
Simon. Zij is de moeder van Anouk in gr.1/2B.
Femke is werkzaam bij Syndion en denkt graag
positief kritisch mee over het onderwijs op de
J.P.Waale.
Tegenkandidaten kunnen zich
tot vrijdag 23 september
melden (er zal dan een verkiezing georganiseerd worden).
Zonder tegenkandidaten treedt
Femke toe tot onze (G)MR.

