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Wisselingen
Vanwege het zwangerschapsverlof van juf Elze zijn er enkele wisselingen. Ouders van
de desbetreffende groepen zijn al eerder geïnformeerd, maar voor iedereen nog even
op een rijtje:




Gedurende de maand mei zal Juf Liesbeth samen met Juf Sterre groep 1/2B op
maandag en dinsdag lesgeven. De rest van de week gebeurd dit door Juf Lotte
(die overkomt van gr.3/4) en Juf Sterre.
Vanaf juni neemt juf Manouk Romijn het stokje van
juf Liesbeth over (juf Sterre blijft gewoon in de groep).
Juf Manouk kan ook na de zomervakantie les blijven
geven aan de groep.



In plaats van Juf Lotte zal op donderdag en vrijdag
meester Sjoerd Klumper les gaan geven aan gr.3/4.



Overblijfkaarten kunnen ‘s ochtends bij Juf Hannie
gekocht worden. De werkzaamheden
van juf Liesbeth zullen in de maand mei
op maandag-, dinsdag– en woensdagmorgen overgenomen worden door
Julia Groenewoud, een onderwijsassistente.
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 21 mei Tweede Pinksterdag

Avond-4-daagse
De Lingewijk maakt zich alvast op geheel eigen-wijze op voor de Avond-4-Daagse
(5 t/m 8 juni). Er zijn dit keer veel wijzigingen ingevoerd door de organisatie, dus lees
het informatieboekje goed door en/of bekijk de website: www.avdgorinchem.nl.
Inschrijven kan nog op:



Maandag 14 mei = Speeltuinvereniging (19.00 - 20.00 uur)



Dinsdag 15 mei = De Bogerd (19.00 - 20.00 uur)

Een greep uit de sponsors: Wijkbelang Lingewijk, A. van Wijngaarden, Green Impuls,
Nostim, Speeltuinvereniging, Jumbo… GEWELDIG, wat een enthousiasme!

 22 mei Schoolreis (gr.3-6)
 25 mei Praktisch verkeersexamen gr.7/8
 30 mei Wijkfeest Poort6
 19 juni Schoolfotograaf
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Schoolfruit-subsidie gestopt
De afgelopen periode konden wij vanuit de schoolfruitsubsidie drie keer in de week alle kinderen gratis lekker fruit geven. Deze proefperiode is nu voorbij. We hopen dat het voor de
kinderen naar meer smaakt! Het streven na deze proeverij is dat kinderen minimaal 2x per
week van thuis zelf fruit meenemen.

Sc h ool r ei s g r.3/6 = 22 m ei
Op dinsdag 22 mei gaan de groepen 3 t/m 6 er op uit. Het schoolreisje gaat dit jaar naar Pretpark BillyBird Park Hemelrijk in Volkel. De kinderen krijgen een frietje en er is onbeperkt Ranja
te drinken. We verwachten alle kinderen gewoon om 8.30 uur in de klas, zodat we tussen
8.45/9.00 uur de bus in kunnen stappen en vertrekken. We zullen omstreeks 17.00 uur weer
terug zijn op school.

LET OP:
We wijzen er wel op dat om mee te gaan op het schoolreisje, het schoolgeld betaald dient te
zijn. We geven nog een keer herinneringsbieven mee aan diegene die bij ons nog open
staan. Klopt dat volgens u niet? Neem dan snel contact op! Wij hopen dat we weer met alle
kinderen uit deze groepen op pad kunnen.
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Pi nkster en = vr ij e dag
Er komt nog een vakantiedag aan: 21 mei = Tweede Pinksterdag = vrij!

Ver keer sexam en gr .7/ 8
Groep 7/8 heeft zich na een fikse voorbereiding gestort op het theoretisch
verkeersexamen. Nog een hele klus: al die verkeersborden en verkeersregels kennen! Maar het is ze gelukt. De hele groep is geslaagd!
De volgende uitdaging is nu het praktisch verkeers-examen. Dit staat voor
25 mei op de kalender. Gelukkig waren er voldoende ouders in de gelegenheid om te helpen bij de begeleiding! Op voorhand: hartelijk dank!
Anders hadden we niet mee kunnen doen.
De routes zijn via bordjes door de gemeente Gorinchem
aangegeven. Iedereen kan dus alvast oefenen! Dit jaar
volgen we de GELE bordjes.
Zorg wel dat je fiets in
orde is!
Voor het verkeersexamen
worden alle fietsen gecontroleerd.

U it sl ag I EP e indtoet s g r . 8
We verwachten de uitslag van de IEP Eindtoets van groep 8 in week
21 in de brievenbus te vinden (dat is de week van 22 mei). Als de
uitslag van de eindtoets hoger is dan het door ons gegeven schooladvies dan moeten wij ons advies heroverwegen. Daar waar dit aan
de orde is, zullen ouders en leerlingen uitgenodigd worden voor
een aanvullend gesprek.

