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Deze week zijn diverse coronamaatregelen versoepeld. Voor school betekent dit 
vooral dat we te maken krijgen met heel andere quarantaineregels. Deze zijn 
voor kinderen tot 18 jaar erg eenvoudig geworden: 

 

 

 

 

 

 

We merken dat in meerdere groepen van de kleuters tot en met groep 8 kinderen 
met een positieve zelftest gemeld worden. Fijn dat ouders zo alert zijn om te tes-
ten en om dit aan ons door te geven. Daardoor kunnen wij zo goed mogelijk in-
spelen op het klaarleggen van schoolwerk dat eventueel thuis gemaakt kan wor-
den. In meerdere klassen geeft de leerkracht les aan de leerlingen in de klas en 
loggen een aantal leerlingen in en werken vanuit huis. Knap dat iedereen dit zo 
voor elkaar krijgt! Zo houden we de leergroei er in en merken wij (en ouders) dat 
de stemming en het humeur ook veel beter blijft!  

Het kan natuurlijk voorkomen dat een leerkracht met corona in quarantaine 
moet. Op dit moment zitten gymmeester Richard, Juf Marie-Suzanne en Juf     
Marjan in quarantaine. Het lukt tot nu toe nog om groepen op te vangen, maar ik 
vrees dat we er ook rekening mee moeten houden dat als er nog meer leerkrach-
ten uitvallen, het niet meer lukt om alle groepen op school les te geven (en een 
zieke leerkracht kan ook niet vanuit huis online lesgeven). We houden dus toch 
een beetje ons hart vast voor wat er nog komen gaat en tegelijkertijd houden we 
er de moed ook maar in. Samen komen we ook deze periode wel weer door. 

versoepelingen 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 

• 16 feb. Schooladvies-
gesprekken gr.8 

• 17 feb. Studiedag = alle 
kinderen vrij 

• 23 feb. Rapport mee 

• 28 feb. t/m 4 mrt        
voorjaarsvakantie 

• 14 & 15 maart centrale 
inschrijfdagen VO gr.8 
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Fruit met een vlekje 

Wij doen mee met het EU-schoolfruitprogramma. Hierdoor kunnen wij 3x per week gratis fruit aan 

onze leerlingen uitdelen. Zij genieten daar enorm van! 

De komende periode zullen we ook een aantal keer leveringen krijgen van groente en fruit met bluts-

jes, gekke vormen en krasjes. Zo leren kinderen dat dit heel normaal is in de natuur en dat deze net zo 

lekker én gezond zijn als kwaliteitsklasse I groente en fruit. 

 

Dit soort groente en fruit hoeft dus echt niet 

weggegooid te worden! Zo wil EU-Schoolfruit 

leerlingen inspireren om voedselverspilling 

tegen te gaan.  

 

Lezen is leuk én belangrijk 

Lezen is leuk en moet vooral ook leuk blijven. Om 

die reden hebben wij voor alle groepen flink wat 

nieuwe leesboeken gekocht. Veelal in overleg met 

de leerlingen zijn boeken uitgezocht over een   

interessant onderwerp of van een populaire schrij-

ver. Daarbij is ook rekening gehouden met de ver-

schillende niveaus waar de leerlingen op lezen. 

Ook zijn er wat series gekocht met toneellezen. 

Daarin lezen kinderen samen een verhaal en lezen 

zij om de beurt de tekst van een persoon in het 

verhaal.  

Zo speel je eigenlijk een toneelstukje (terwijl je  

gewoon in de klas aan het lezen bent).  

 

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de                   

Nationale Voorleesdagen. 

Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het sla-

pen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag 

samen een prentenboek bekijkt, er worden herin-

neringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft 

voorlezen een positief effect op woordenschat, 

spelling en tekstbegrip. Hieronder een aantal tips 

om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

Meer weten? Kijk op: 

       https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/  

https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/
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Start cool-2B-fit 

“Elk kind is het waard om lekker in zijn/haar vel te 
zitten en daar zet Cool 2B Fit op in. Dit is een sportief 
programma voor kinderen met een ongezond      
gewicht in de leeftijd van acht tot dertien jaar. De 
kinderen gaan samen met hun ouders/verzorgers, 
onder deskundige begeleiding, verandering bren-
gen in hun leefpatroon. Benieuwd of jij er iets aan 
hebt? Lees dan verder onderaan de nieuwsbrief of 
kijk op de website www.cool2bfit.nl/locaties/93/
Gorinchem /  

of de website van Gorinchem Beweegt  Cool2BFit! - Gorinchem Beweegt 

Of neem contact op met Tiana van Oosten van Cool 2B Fit: 

0183-766041 / tiana@fysiopp.nl. “ 

MR-lid gezocht  

Helaas heeft ons MR-lid Liza Qazi aangegeven te willen    

stoppen met de Medezeggenschapsraad. Het lukt haar niet 

meer om dit te combineren met al haar overige werkzaam-

heden. Ontzettend jammer. We willen haar graag bedanken 

voor haar inzet en het meedenken over het vormgeven van 

het beleid van de J.P.Waale. 

Wie o wie wil haar opvolgen? De MR vergadert ongeveer    

5x per schooljaar. De vergaderdag en tijdstip is in onderling 

overleg. Op dit moment zijn deze vergaderingen online. 

Zou je mee willen denken over het beleid van de school en 

heb je hiervoor wat tijd in je agenda? Meld je dan aan bij   

Hellen (directie.jpwaale@stichtingovo.nl of via Parro). Als er 

meerdere kandidaten zijn volgt een verkiezing. 

Het is altijd even wennen om na een vakantie weer naar school te 

gaan. We merken dat er nog behoorlijk wat kinderen na half 9   

binnen komen. De les in de klas is dan al begonnen.  

Wij vinden het fijn om iedereen ‘s morgens persoonlijk te kunnen 

begroeten en met alle kinderen tegelijk te beginnen. 

Vriendelijk verzoek dus om te zorgen dat kinderen op tijd op school 

zijn, zodat zij om half 9 bij de start van de les in de klas zitten. 

 

Wij vragen ook om als er spullen nagebracht worden, deze af te 

geven bij de voordeur van het hoofdgebouw! Het naar de voor-

deur lopen bij de dependance kost leerlingen op sommige dagen 

veel onderwijstijd. En dat vinden we eigenlijk te kostbaar! 

Half 9 in de klas  

http://www.cool2bfit.nl/locaties/93/Gorinchem
http://www.cool2bfit.nl/locaties/93/Gorinchem
https://www.gorinchembeweegt.nl/aanbod/soort/meedoen-door-beweging/cool2bfit/
mailto:tiana@fysiopp.nl
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Vrijwillige ouderbijdrage 

In de vorige nieuwsbrief moest nog worden aangegeven dat er 
wat problemen waren met Schoolkassa, het nieuwe systeem 
waarmee wij betaling van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen 
automatiseren. Inmiddels is het gelukt om alles werkend te    
krijgen en hebben ouders via Parro een betaallinkje ontvangen.  

Voor ouders die gebruik maken van Stichting Leergeld kunnen 
wij nog een brief meegeven. We zullen zorgen dat deze in alle 
klassen liggen, zodat de leerkracht deze mee kan vragen als daarom gevraagd wordt. Ook is het altijd 
mogelijk om deze brief bij Hellen op te vragen. 

Sportpunt weer in gymzaal 
Het sportpunt zal vanaf nu weer binnen in de gymzaal plaatsvinden, zie onderstaande dagen en tijden.  

Komen jullie ook?!  

Ouders/verzorgers mogen vanwege de nieuwe maatregelen helaas nog niet in de zaal aanwezig zijn.  

Studiedag 17 februari 

Het duurt nog wel even, maar op 17 februari staat onze volgende 

studiedag gepland. Zetten jullie deze datum alvast op de kalender?! 

Op deze studiedag laten we ons door een expert bijscholen rond-

om het begrijpen van gedrag en de invloed daar-

van op het kinderbrein en dus het leren. Hiermee 

willen wij als team leren onze High Five nog beter 

in te zetten. 



 
 

Fit worden op een ’coole’ manier 
Een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 

acht tot dertien jaar samen met hun ouders / verzorgers 
 
In de gemeente Gorinchem gaat het Cool 2B Fit programma van start. Een sportief programma voor 
kinderen met overgewicht in de leeftijd van acht tot dertien jaar. De kinderen gaan samen met hun 
ouders, onder deskundige begeleiding, verandering brengen in hun leefpatroon. Omdat veranderen 
van leefstijl niet zomaar is ingebed duurt het totale programma 2 jaar. Dit programma is een 
samenwerking tussen Plan Psychologie, FysioPP en Gemeente Gorinchem (Gorinchem Beweegt). Het 
is ook onderdeel van de MQScan, waarbij de motoriek van kinderen wordt bekeken. Kinderen die 
hier vanwege hun gewicht meer moeite mee hebben kunnen zich aanmelden bij Cool 2B Fit. 
 
Plezier staat voorop bij Cool 2B Fit. Het is voor een kind vaak niet makkelijk om niet zo lekker in 
zijn/haar vel te zitten. En daar is aandacht voor. Zo is er op verschillende terreinen begeleiding: van 
een diëtist, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Er wordt achterhaald welke 
factoren bijdragen aan het minder gezonde gewicht. Elk kind is het waard om lekker in zijn/haar vel 
te zitten en daar zetten we met Cool 2B Fit op in. De ouders/verzorgers worden intensief betrokken. 
Met elkaar gaan sporten en bewegen is een belangrijk onderdeel van het programma. En daarnaast 
wordt ingezet op het (terug)krijgen van het zelfvertrouwen. De groep gaat begin 2022 starten (bij 
minimaal 10 aanmeldingen). 
 
Wil je meer weten over dit programma? Kijk dan op de website 
www.cool2bfit.nl/locaties/93/Gorinchem. Of neem contact op met Tiana van Oosten van Cool 2B Fit: 
0183-766041 of tiana@fysiopp.nl. 
 

 

Het Cool 2Bfit programma in Gorinchem wordt aangeboden door: 
- Plan psychologie 
- FysioPP 
- Gemeente Gorinchem 

 
 

 

      

 

     

 

 

 

http://www.cool2bfit.nl/locaties/93/Gorinchem
mailto:tiana@fysiopp.nl
https://www.physical-performance.nl/

