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Wi e d enkt m ee?
Op dinsdagavond 25 oktober hebben we met een flinke groep ouders
gesproken over wat goed gaat op school en wat beter kan. Dankzij de
aanwezigheid van Actief Ouderschap zijn alle punten opgeschreven en
is daar een verslag van gemaakt. Dit verslag zal per mail aan alle ouders
gestuurd worden. Heeft iemand nog aanvullingen: dan horen wij die
nog steeds graag!

Met de ideeën die gezegd zijn, willen we ook graag concreet aan de
slag. Hiervoor gaan we een partnerschapsteam vormen. Een groepje
ouders, leerkrachten en de directeur gaan zaken ook echt uitwerken en
in gang zetten. Wie geeft zich op om mee te doen? Iedereen is welkom,
positief of kritisch, man of vrouw, oud of jong… het maakt allemaal niet
uit. Waar het om gaat is dat wij samen een betere school voor jullie kinderen worden! Geef je op bij de leerkracht van je kind of juf Hellen.
De eerste bijeenkomst willen we snel gaan plannen.
We gaan er vooralsnog vanuit dat dit in de middag zal zijn.
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Wat gebeurt er
op de J.P.Waale?
 3 nov. Herfstcircuit
kleuters
 9 nov. Nationaal
Schoolontbijt
 10 nov. na schooltijd:
start musicallessen
(via Carrousel)
 14 nov. na schooltijd:
Sport & Spelcircuit
(via Carrousel)
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Nati onaal sc h oolon tbij t
Op woensdag 9 november hebben we een lekkere les aan het begin van de dag
gepland staan. We doen dan mee aan het Nationaal Schoolontbijt!
Kinderen hoeven dus thuis niet eerst te eten.
Wel graag bord, beker en bestek meenemen
(liefst een dag van tevoren en in een plastic zak).
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit ook de flyer
van het Nationaal Schoolontbijt. Best interessant
om te lezen!

Th ema gr.5/8

N a a r h e t VO

Tot aan de Kerstvakantie zullen de groepen
5 t/m 8 met Topondernemers werken aan
het thema Multimedia. Er zal onder andere
meegedaan worden aan Mediamasters.

Als je in groep 8 zit wordt het toch spannend: laatste
jaar op de basisschool en daarna… ja wat dan? Welke
school voor voortgezet onderwijs gaat het worden?
Op 21 november zijn de schooladviesgesprekken.
Daarin krijgt het kind (en zijn/haar
ouders) te horen welk niveau wij
als schooladvies geven. Met dat
advies op zak kunnen nog gerichter Open Dagen bezocht worden.

meid enmall

Leerlingenraad

Vanaf woensdag 16 november start in de
J.P. Waaleschool de MeidenMall Lingewijk
voor meiden van 10 t/m 13 jaar. Op de
woensdagmiddagen dat de school open is,
gaan we van 15.30-17.00 met elkaar aan de
slag. De ene keer doen we een spel, de
andere keer iets creatiefs en er is altijd ruimte
om te kletsen over wat de meiden bezig
houdt. Natuurlijk zijn ouders/verzorgers van
harte welkom om een kijkje te nemen. Op
http://www.themallgorinchem.nl/
meidenmall/ vindt u meer informatie en kunt
u ook onze contactgegevens vinden.

De leerlingenraad is nu toch echt van start gegaan!
Op woensdag 26 oktober zijn de leden officieel
geïnstalleerd. Dit jaar worden de goede ideeën van
kinderen verzameld en besproken door: Shane
(voorzitter), Jasmine, Amy (secretaris), Tanisha, Cees
en Yvonne.
De eerste acties zijn al uitgezet. Dat is nog
eens doorpakken.

