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Groep erbij op J.P.Waale
Zoals iedereen gemerkt heeft groeit de J.P.Waale enorm. Daar zijn we blij mee en trots op.
Tegelijkertijd komen er ook een aantal uitdagingen voor ons aan. Vandaar deze extra en speciale
nieuwsbrief van SKG en de J.P.Waale samen.
Volgend schooljaar zal er een extra groep op de J.P.Waale bijkomen. Een combinatiegroep 3/4 is
dan niet meer mogelijk, die groep zou veel te groot worden.
Wij hebben er dan ook voor gekozen om te gaan werken met de volgende zes basisgroepen:
gr.1/2A—gr.1/2B—gr.3—gr.4—gr.5/6—gr.7/8.
Maar waar gaan die dan allemaal zitten? Nou, daar begint dus onze uitdaging. Samen met SKG
hebben wij besloten dat het zéér onwenselijk is als de Peuterspeelzaal uit het gebouw en daarmee dus ook uit de Lingewijk zou verdwijnen. Na overleg met diverse partijen komt er begin
2019 een oplossing. Dan zal het gebouw aan de Herman de Ruyterstraat 30 leegkomen.
Ter overbrugging van die periode gaan wij het Leerplein omvormen tot een klaslokaal. Met wat
kleine ingrepen is dat in onze ogen prima te doen. Hieronder welke groep dan waar gaat zitten:
Lokaal waar nu gr.7/8 zit  wordt voor groep 3
Leerplein  komt gr.7/8
Lokaal waar nu gr.5/6 zit  blijft voor groep 5/6
Lokaal waar nu gr.3/4 zit  wordt voor groep 4
Kleutergroepen blijven in huidige lokaal
Het overblijven zal voor de kleuters in de klas blijven, voor gr.3/4 in het toekomstige lokaal van
gr.3 en voor de groepen 5 t/m 8 op het Leerplein (oftewel: het toekomstige lokaal van gr.7/8).

Over het gebruik van de gangen en andere zaken die volgend jaar anders zullen gaan vanwege
deze constructie zijn wij aan het nadenken en zullen we jullie natuurlijk informeren.

De groepsverdeling
(welke leerkracht
staat voor welke
klas) is gisteren
bekend. Bericht
gemist? Kijk nog
even in de mailbox
of op Parro.

Speciale editie
Juni 2018

BSO Lingeplein
BSO Lingeplein zal tijdelijk geen gebruik kunnen maken van het Leerplein. De peutergroep en de aangrenzende gang zullen nog wel als BSO ruimte worden gebruikt.
Om de kinderen toch genoeg speel en bewegingsruimte te kunnen bieden hebben we
naar een tussenoplossing gezocht. Vanaf het nieuwe schooljaar openen we een nieuwe
BSO in de Anne Frankschool, BSO Ganzeplein.
Op deze locatie hebben we een mooie ruimte ingericht waar kinderen zich geen moment
zullen vervelen. Er is een podium voor de leukste optredens, aan het keukenblok kunnen
de lekkerste recepten worden gemaakt en er is genoeg ruimte voor de kinderen om zelf
bedachte ideeën uit te voeren. Ook kan er gesport worden zowel binnen in de gymzaal
als buiten op het grote schoolplein.
Doordat de nieuwe BSO met een paar kinderen zal starten hebben we hier alle ruimte
om meerdere kinderen op te vangen.
De acht plus kinderen van BSO Lingeplein zullen tijdelijk op maandag, dinsdag en
donderdag met de Stint hier naar toegaan om aan
te sluiten bij het uitgebreide activiteitenaanbod.
Andere kinderen die willen en mogen kunnen uiteraard ook mee, er kunnen maximaal 10 kinderen
mee met het uitje.
Eind van de dag zullen de kinderen weer op het
Lingeplein aanwezig zijn.

Uitnodiging
We nodigen de BSO ouders graag uit op donderdag 5 juli van
17.30-18.30 uur om onder het genot van een drankje en een
hapje er meer uitleg over te kunnen geven.

