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Op de achterkant:

Kijkje in onze ‘keuken’
Op woensdag 17 oktober hebben we op
school bezoek gehad van onze Hardinxveldse collega´s. Leraren van Driemaster
de Tonneband volgden de hele woensdagochtend lessen om in de middag met ons
team daarover na te praten. Voorafgaand
aan dit bezoek hadden wij leervragen uiteengezet en op basis hiervan hadden wij een
leergesprek. We zijn trots op de positieve
feedback van onze collega school. Onze waarden vanuit de high five waren
goed zichtbaar in de lessen. Zo werd er veel betrokkenheid van kinderen gezien en positieve onderlinge samenwerking. Daarbij kregen we
ook complimenten over het les geven op meerdere
niveaus. Met de verkregen tips gaan we aan de slag
om onszelf weer een stap te verbeteren.

Schoonmaakactie(s)
Spelen en leren gaat het beste in een fijne omgeving. Een fijne omgeving is ook een schone omgeving. En soms een extra lapje helpt daar
heel erg aan mee! De ouderraad heeft dan ook voorgesteld om dat iets
anders aan te pakken dan voorgaande jaren.
Afgelopen week is er in Parro het verzoek per groep uitgegaan om te helpen
bij het schoonmaken van de klassen. De
tijdsduur bedraagt ongeveer 45 min. Als
u tijd heeft en zou willen helpen, kunt u
zich via Parro opgeven.
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 19 nov. Bezoek
Democratiefabriek gr.7/8

 19 nov. Banketstaven
actie

 20 nov. Ouderavond
Social Media en opvoeden in de digitale wereld.
 21 nov. Installatie
Leerlingenraad


5 dec. Sinterklaas
(let op: aangepaste
schooltijden; ook op
6 dec.)
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Banketstavenactie: 19 nov.
Maandagavond 19 november gaan vrijwilligers de
wijk in om via de banketstavenactie geld in te zamelen voor onze school.
Met verschillende lekkernijen gaan we langs de
deuren. Zorg dus dat je thuis bent (of iemand anders)!

Digitale prentenboeken
Groep 7/8 heeft de afgelopen weken gewerkt aan digitale prentenboeken voor de kleuters bij ons op
school. Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7/8 de 14 verhalen in 3 rondes voorgedragen aan jongsten van onze school. Er was een enorme betrokkenheid en enthousiasme bij de kinderen te zien. Er is voor de kleuters gewerkt aan woordenschat en leesbeleving.
En voor groep 7/8 is er gewerkt aan doelen voor onder andere taal vormgeven en interpunctie.

Kortom een mooie
vorm van samen
krachtig leren!

Nati onaal sc h oolon tbij t
Gezellig en gezond samen ontbijten: op woensdag 9 november was het weer zover!

We willen allemaal gezond oud
worden en een goed ontbijt
draagt daar aan bij.
Graag informeren en inspireren
we onze kinderen met zo´n
ontbijt en daarom deden we
ook dit jaar weer mee: met een
gezond ontbijt als lesmoment.

NR. 3

PAGINA 3

m a and van re spe ct
De J.P. Waale neemt, net als veel andere Nederlandse scholen, deel aan de week van respect (of
beter: de maand van respect, want in Gorinchem wordt samen met de gemeente flink uitgepakt en
dat past allemaal niet in één week).
Met onze high five en lessen burgerschap zijn wij hier in school al veel met de leerlingen met respect
bezig. Graag besteden wij hier in een week extra aandacht aan en nemen wij jullie als ouder of
bewoner van de week hier ook extra in mee.
Wij gaan in deze themaweken uitpakken met een gastles, gaan de wijk in met de wijkagent en daarbij
iets spannends doen rondom het gedrag
van volwassenen in het verkeer. Voor alle
ouders en geïnteresseerden is er dinsdag
20 november een speciale ouderavond.
Tijdens deze avond wordt u op een
verrassende en laagdrempelige manier
meegenomen door een expert op het
gebied van sociale en digitale media in
relatie tot jongeren. Deze bijeenkomst zal
starten om 19:30 en is een aanrader voor
iedere ouder. Zet ´m alvast in uw agenda!

Doe-ochtend gr.7/8
Na de herfstvakantie zijn onze leerlingen van groep 7/8 een ochtendje mee gaan doen op een middelbare OVO
school. Ieder kind kon de keuze maken uit het Gymnasium, Omnia college of Fortes lyceum. Deze keuze zegt
niks over een eventueel schooladvies voor het middelbaar onderwijs, maar is juist een kans om alvast kennis te
maken met de middelbare school. Hier ontmoet je middelbare school docenten, ervaar je het gebouw en volg je
praktische of theoretische lessen. Dit is natuurlijk erg prettig gezien het naderende einde van de basisschoolperiode en een nieuwe belangrijke stap in het leven van een kind.

Aangepaste schooltijden!!!
Het duurt nog even, maar op 5 december willen wij er weer een heerlijk Sinterklaasfeest van
maken. Dit jaar valt 5 december op woensdag. Om de Sint en zijn Pieten in de gelegenheid te
stellen niet alleen alle leerlingen van de J.P.Waale te begroeten, maar ook een bezoekje aan
de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf te brengen, passen we de schooltijden ietsje aan:
De onderbouw = 8.30—12.00 uur (half uurtje langer dus)
De bovenbouw = 8.30—13.00 uur (ook een half uur later)
Na pakjesavond beginnen de lessen op 6 december dan om 9.30 uur (een uurtje later, zodat
iedereen uitgerust op school kan komen).
Als het i.v.m. werk lastig is om de kinderen op 6 december op school te brengen, laat
dit dan de leerkracht van uw kind weten. Dan vangen wij hem/haar uiteraard op.
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Ouderavond 20 november

Graag nodigen we u uit voor de informatiebijeenkomst over social media
op 20 november 2018 van 19.30 tot 21.30 uur.
Op deze avond komt er een deskundige van Bureau Jeugd en Media vertellen over de impact
van social media, smartphones, apps en games op het leven van kinderen en op welke
manier u uw kind hierin kunt begeleiden.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
De avond wordt georganiseerd in samenwerking met The Mall Jongerenwerk .
Ouders van de J.P.Waale kunnen zich aanmelden via Parro of uw aanwezigheid doorgeven
aan de leerkracht van uw kind.
Andere belangstellenden graag aanmelden via: directie.jpwaale@stichtingovo.nl
Locatie: Leerplein J.P.Waale, Herman de Ruyterstraat 34
U bent vanaf 19.00 uur welkom.
We ontmoeten u graag op 20 november!

