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Vandaag hebben jullie via Parro een betaalverzoek van Schoolkassa gekregen. 
Hiermee vragen wij jullie om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Voor de 
kleuters is dit een bedrag van €30,- en voor de groepen 3 t/m 8 is het €45,-  

Met deze ouderbijdrage is het voor ons mogelijk om samen met de Ouderraad 
weer leuke activiteiten te organiseren: Sinterklaas, Kerst, kleuteruitje/schoolreis, 
lenteontbijt, Koningsspelen, Eindejaarsfeest en thema activiteiten tussendoor.  

Graag willen we nadrukkelijk stellen dat het om een vrijwillige ouderbijdrage 
gaat. Alle leerlingen zullen altijd bij alle activiteiten mee mogen doen. 

 

Voor ouders is het soms ook mogelijk om gebruik te     
maken van Stichting Leergeld. Voor de ouders in           
Gorinchem geldt dat Stichting Leergeld nog steeds de 
mogelijkheid geeft om langs deze weg de vrijwillige     
ouderbijdrage voor hen te betalen.  

Kijk voor de mogelijkheden op: https://leergeldav.nl/  

 

Om deze vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, organiseren wij 
ook andere activiteiten waaruit wij inkomsten halen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het verzamelen van oude kleding, lege batterijen en de banketstavenactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitzetten van het betaalverzoek aan de groepen 3 t/m 8 ging niet helemaal vlekkeloos.          
Verrekenen lukt helaas niet binnen dit systeem, maar ik zal zorgen dat ik wat euromunten klaar leg 
om terug te geven. Excuses voor dat ongemak.  

Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 11 okt. Gastles gr.6 op       
‘t Gilde 

• 18 okt. Herfstcircuit  
gr.1/2 + gr.3 + gr.4 

• 24 t/m 28 okt.             
Herfstvakantie 

• 2 nov. OVO-Doe-ochtend 
gr.7 en gr.8 

• 9 nov. Nationaal         
Schoolontbijt 

https://leergeldav.nl/
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Schoolfruit 

Wij doen weer mee aan het EU-schoolfruitprogramma. Dat 
betekent dat wij 3x per week gratis fruit aan de kinderen   
uitdelen.  

Gezocht: oproepkracht gr.1/2C 

Soms worden wij getrakteerd op meloen of ananas. Super 
lekker, maar ook best  bewerkelijk om schoon te maken.   
Vandaar een oproepje: wie zou zo nu en dan op de ochtend 
opgeroepen kunnen worden als we wat hulp nodig hebben 
in groep 1/2C om het fruit schoon– en kleingemaakt te     
krijgen? Geef je naam dan door aan Juf Marjan of Juf Susan.  

Gorcum Sportmaand 

Na het succes van afgelopen jaren is er 
ook dit jaar weer de Gorcum            
Sportmaand.  

Van 23 september t/m 23 oktober 
2022 zal het sportaanbod in de          
gemeente Gorinchem extra onder de 
aandacht gebracht worden. Een maand 
boordevol met (gratis) activiteiten,      
oftewel de Gorcum Sportmaand!  

Kinderen kunnen zich inschrijven voor 
al het aanbod op het gebied van sport 
en bewegen in Gorinchem. Dit aanbod 
komt op het digitale sportplatform Sjors 
Sportief te staan wat is te vinden via  
onze website 
www.gorinchembeweegt.nl.    

 

 

Wint de J.P.Waale de trofee 
van de Sportiefste school van 

Gorinchem??!!  

Schrijf je in voor een leuke activiteit en  
jij telt mee! 

http://www.gorinchembeweegt.nl
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Koptelefoons groep 3 

In de bovenbouw gaan we de afgeschreven Chromebooks 
vervangen. Degene die het nu nog goed doen, gaan we 
gebruiken in groep 3. Daar is Juf Manouk blij mee! 
 

Veel software programma's voor groep 3 hebben de       
mogelijkheid om audio te gebruiken. Graag willen we dan 
ook vragen aan de ouders van gr.3 om hun kind een     
koptelefoon te kopen en mee naar school te geven. Oortjes 
kunnen ook, maar onze ervaring is dat deze snel stuk zijn 
en niet zo fijn zijn voor jongere kinderen. Als aanschaffen 
een probleem is, horen we het graag en zoeken we een 
oplossing. 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 5 oktober hebben we met elkaar de Kinderboekenweek geopend. Iedereen stond      
GI-GA-GROEN op het schoolplein! Diezelfde dag hebben al onze leerlingen laten zien wat lezen is! En 
dat je dat op héél veel verschillende manieren kunt lezen. De lipdub hiervan is op Parro geplaatst.  
Leuk om zo in één lang shot de hele school lezend op film te zien. 

 

Herfstcircuit gr.1 t/m 4 

Het is weer herfst en dat is buiten goed te zien!  

Op dinsdagochtend 18 oktober is het herfstcircuit gepland 
voor de groepen 1 t/m 4. De leerlingen uit deze groepen 
worden verdeeld over 12 groepjes.  

De groepjes gaan onder begeleiding van een ouder langs 
verschillende herfstactiviteiten: appelmoes maken,           
knutselen, herfst-gym in de gymzaal, een spinnenweb      
timmeren, etc. etc. 

 

De juffen zijn voor deze ochtend nog op zoek naar een  
aantal ouders die een groepje of een activiteit willen         
begeleiden. Via Parro kun je je hiervoor inschrijven. 
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Oude kleding? Inleveren!   

De kledingkast aan het opruimen en oude, te kleine kleding die weg 
gaat? Gooi het niet weg, maar stop het (gewassen) in een vuilniszak 
en breng het op school! Wij hebben contact met een recyclebedrijf 
en mogen daar oude kleding en vodden brengen. Voor elke kilo-
gram krijgen we een kleine vergoeding. Hiermee kunnen wij leuke, 
extra dingen voor de leerlingen doen! Win—win dus: jullie een netjes 
opgeruimde kast en wij wat extra inkomsten om activiteiten voor 
onze leerlingen te organiseren. 

De vuilniszakken met deze oude kleding kunnen ingeleverd worden 
bij de hoofdingang van de dependance.  

Op 5 oktober heeft de Ouderraad 280kg kunnen inleveren! 

Het is weer Kinderboekenweek! En omdat wij van lezen houden en het heel belangrijk vinden,       
besteden we daarop school veel aandacht aan. Ook dit jaar heeft de Bruna weer de spaaractie.    
Koop je tijdens de Kinderboekenweek bij de Bruna een kinderboek lever dan bij ons op school je   
bonnetje in. Zo sparen wij voor korting op nieuwe boeken. En daar zijn we dol op.  

Bonnetjes boeken inleveren 

Pannakooi 

De pannakooi is bijna klaar! Dankzij een bijdrage vanuit de voucherregeling 
beweegvriendelijke leefomgeving (mede mogelijk gemaakt door de          
provincie Zuid-Holland en Team Sportservice) én dankzij eerdere banket-
stavenacties van onze Ouderraad, lukte het om deze wens van de             
Leerlingenraad te realiseren.  

We wachten enkel nog op een ballennet om ervoor te zorgen dat er geen 
ballen op de straat terecht kunnen komen….. Hier wordt verlangend naar 
uitgekeken! ☺ 

 



P A G I N A  5  N R .  3  

Herdenking joods monument 

Op dinsdag 20 september hebben we samen met de 
groepen 8 van de Anne Frank en Dalton De Poorter 
bloemen gelegd bij het Joods Monument aan het 
Melkpad. Deze jaarlijkse herdenking is onderdeel 
van onze geschiedenislessen.  

Dit jaar zijn de gedichten die voorgelezen zijn       
geschreven tijdens een workshop gegeven door de 
Stadsdichter van Gorinchem, Martin Rensen.  

Het is altijd weer een indrukwekkend moment als 
leerlingen hun eigen gedachten over zo’n groot  
onderwerp als oorlog en vrijheid voorlezen. 

Deze week hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich kunnen uitleven! Zij konden zich inschrijven voor een 
workshop Minecraft of Sport (Kickboksen). Mooi om het enthousiasme bij de kinderen te zien!  

Tussen de herfst– en kerstvakantie is het de bedoeling dat er wederom een ronde met workshops komt. 

 

 

Workshop minecraft & Sport 



Beste ouders, verzorgers, 

Vorig jaar vroegen wij jullie de vragenlijst van de Successpiegel in te vullen. Graag nemen we jullie mee in een aantal 

uitslagen. Mocht je daar nog vragen of op- en aanmerkingen over hebben, dan kunt je deze bespreken met Hellen, 

Francisca of Alette. 

Onderwijs: Leren kinderen voldoende?                                                         

De kinderen gaan goed vooruit met rekenen en taal                            

We zijn erg blij dat ouders (85%) aangeven dat hun kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Op het gebied van 

taal en rekenen is 77% tevreden over hun vooruitgang. Wij hebben zelf uit de enquête nog de volgende 

verbeterpunten gehaald: 

• Op welke manier kunnen we kinderen nog meer betrekken bij hun eigen leerproces,  

• Hoe kunnen wij ze nog meer inspraak geven over dat waar zij nieuwsgierig naar zijn en willen leren?     

Schoolklimaat: Hoe is het welbevinden van de kinderen?                  

De kinderen voelen zich goed in de groep                     98%              91%                                                    

98% van de ouders en van de kinderen (91%) scoort het welbevinden op school gemiddeld of hoog.  Ook zegt meer 

dan 70% van de kinderen dat zij hun leerkracht aardig vinden. Het rapportcijfer dat de kinderen school geven is een 

8.1 

Veiligheid: Hoe vinden kinderen het op school?                                                        

Kinderen vinden buiten spelen op het schoolplein fijn                                

 

69% van de ouders en 74% van de leerlingen geeft aan dat kinderen buiten spelen op het plein fijn vinden. Wel 

zouden de leerlingen willen dat de leerkrachten sneller in actie komen als er iets vervelends gebeurt. Ook hebben 

de leerlingen het idee dat de leerkrachten het vaak niet in de gaten hebben dat er gepest wordt. Hier zullen wij 

alerter op zijn en dit bespreken met de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkend naar bovenstaande lijkt het erop dat ouders thuis andere signalen krijgen van hun kinderen dan de 

kinderen ervaren op school. Het is dus erg belangrijk om door te vragen wat er gebeurde, hoe het is besproken en 

of je kind nog ergens mee zit. Wij horen dit dan graag zo snel mogelijk.  

 

Veiligheid: 

 

 

*De leerlingen maken regelmatig vervelende 

situaties mee op school. 

*De leerlingen maken elkaar bang. 

*De leerlingen worden buiten de klas 

uitgescholden 

                                     

                                        68%              19% 

                                        55%                8% 

                                        55%              13% 



 

 

Wat opvoeders moeten weten over Roblox 

Je hebt er vast al wel eens over gehoord: Roblox. De razend populaire game wordt door veel 

kinderen en tieners gespeeld en is een regelrechte hit. Alleen wat is het eigenlijk voor een spel? 

Waar moet je als opvoeder op letten? Wij vertellen je er alles over. 

WAT IS ROBLOX? 

Roblox is niet echt een spel, het is meer een verzamelplek voor heel veel spelletjes bij elkaar. Je kunt 

miljoenen mini-games spelen die anderen gemaakt hebben, maar je kunt er ook je eigen spellen 

creëren. Naast het spelen van de games is het chatten met vrienden een belangrijk onderdeel van 

Roblox. 

HOE SPEEL JE HET? 

Hoe je een game in Roblox speelt is niet altijd hetzelfde, omdat er dus veel verschillende games te 

vinden zijn. De games zijn wel onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo heb je ‘escape games’, 
die vergelijkbaar zijn met een escaperoom maar dan digitaal. Ook heb je spellen die lijken op 

Minecraft, of spellen waarin je dieren moet verzorgen. 

WAAR MOET JE OP LETTEN? 

• Contact met vreemden 

Kinderen worden soms vrienden met vreemden, omdat die bijvoorbeeld een gave game 

hebben gemaakt. Maar op deze manier kan die vreemde (zodra ze vrienden zijn) ook met je 

kind chatten. 

• In-app aankopen 

Alle games speel je met je eigen poppetje (avatar). Die kun je helemaal zelf ontwerpen en 

aankleden. Denk aan shirts, hoeden, uitrusting, gezichten en nog veel meer. Al deze 

accessoires kunnen gekocht worden met Robux, de virtuele munteenheid binnen Roblox. 

Maar eerst moet je die Robux aanschaffen met écht geld. 

• Weet welke games je kind speelt 

Omdat er binnen Roblox zoveel verschillende games zijn weet je nooit precies wat je kind aan 

het spelen is. Het dus goed mogelijk is dat er ook games waar geweld in voorkomt op Roblox 

verschijnen. Kijk daarom regelmatig mee en vraag de online belevenissen van je kind.  

ADVIEZEN: 

• Stel parental control in 

Roblox biedt veel opties tot ouderlijk toezicht. Daarmee kun je bijvoorbeeld chatfilters 

instellen, games blokkeren en bepalen hoeveel geld er maximaal besteed mag worden. Zo 

creëer jij een veilige omgeving voor je kind. Google op 'Roblox ouderlijk toezicht' en je ontdekt 

hoe je dit kunt instellen.  

• Maak afspraken 

Roblox stimuleert kinderen om aankopen in het spel te doen. Je kunt het gratis spelen, maar 

je krijgt wel steeds de verleiding om toch Robux-geld uit te geven. En ook spelers onderling 

kunnen hierop aandringen. Goed om daar van tevoren afspraken over te maken. 

 



 
• Ga met elkaar gamen 

Begin hier al vroeg mee, vanaf de basisschool. Hoe later je hiermee start, hoe moeilijker dit 

wordt.  

• Blijf in gesprek 

Misschien vind jij het niet zo leuk, maar voor kinderen is gamen een prettige bezigheid. Voer 

daarom niet steeds de discussie over (te veel gamen). Daarmee verbeter je de sfeer en situatie 

in huis niet. Wees in plaats daarvan nieuwsgierig. Praat met je kind over de games die ze 

spelen en verdiep je in hun favoriete hobby.  

 

Dat kun je doen aan de hand van de volgende 5 vragen: 

1. Welke spellen speel jij in Roblox?  

2. Wat vind je daar zo leuk aan? 

3. Hoe zit dat spel in elkaar? Wat moet je doen?  

4. Met welke vrienden speel en chat jij regelmatig in Roblox? 

5. Waaraan zou jij geld willen uitgeven in Roblox en waarom?  

 



WOENSDAG 26 oktober 2022,  14.00 uur

STIP & VLEK

Samen kijken we naar de avonturen van Stip & Vlek.

PROGRAMMA 13.45 uur Inloop
   14.00 uur	 Start	film
   14.40 uur	 Limonade	en	spelen
   15.00 uur	 Einde

LOCATIE  De	Bibliotheek	AanZet	
	 	 	 Groenmarkt	1,	Gorinchem

LEEFTIJD  4 - 6 jaar
 
PRIJS    € 2,50 incl.	drankje	&	snack

Aanmelden kan via debibliotheekaanzet. 
Maximaal 1 volwassene per kind. 

We zien 
jullie graag!

Kijk, daar heb je Stip & Vlek. Stip is gestipt 
en Vlek is gevlekt. Precies zoals het hoort. 
Stilzitten kunnen ze niet. Ze buitelen van 
het ene avontuur in het andere. Ze houden 
van picknicken, de kamer behangen, 
stempels maken en piraat spelen. 
Bruisend van energie bezorgen ze het 
aller jongste publiek een echt filmfeest! 

Kijken jullie mee met Stip & Vlek?

SPRUITJES

  CINEMA

SPRUITJES

  CINEMA

https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6009;a_id=15217;event=tickw_uitvsel;u_id=25330;sid=2179d740-c047-4261-9e90-faf8c4369139;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal




 


