Nummer 4
11 december 2020
Activiteiten
Kerstviering
Start kerstvakantie kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Volgende Algemeen Nieuws
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vrijdag 18 december 2020
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Beste ouder(s) en verzorger(s),
De tijd vliegt…Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje en in iedere groep is een kerstboom opgetuigd. Nog
maar een week en dan begint vrijdag 18 december om 12.00 uur de kerstvakantie en tellen we af naar 2021!!!

Het kerstfeest op school zal volgende week ook weer plaatsvinden; dit keer wel in een coronaproof jasje.
Naast het protocol waaraan wij ons moeten houden, hebben we van GGD ZHZ een lijst gehad met daarop
maatregels die we moeten hanteren.
Er is veel overleg geweest met de GGD hoe we onze kerstviering op school zo kunnen vormgeven, dat het voor de
kinderen toch een feestje wordt.
Dit heeft er onder andere toe geleid dat het kerstfeest dat gepland stond op woensdagavond 16 december naar
donderdag 17 december is verplaatst.
De hele donderdag zal in het teken staan van het feest (8.30 uur -14.45 uur).
Wij verwachten dat er nog lang en enthousiast over zal worden nagepraat.
IKC Merweplein wenst u een fijne kerstvakantie met heel mooie feestdagen, geniet van elkaar en op naar een
gezond 2021!!!!

Bericht Marion
Beste ouder(s),
Even een korte update over mijn gezondheid. De
chemobehandelingen zijn afgerond en ik ben druk bezig met mijn
herstel. Op mijn wandelingen door de wijk kom ik veel mensen tegen
en regelmatig wordt me gevraagd hoe het gaat. Het gaat goed. De
positieve lijn is ingezet. Het is allemaal niet niks geweest, dus het is
niet zo dat je gelijk alles weer kunt doen wat je voordat je ziek werd
allemaal deed. Ik zou dat graag anders zien, maar dat is niet zo. Ik
hoop in januari ’21 weer wat momenten naar school te kunnen. Dit is
gezien de situatie rondom corona nu nog niet verstandig, omdat mijn
gezondheid nog erg kwetsbaar is. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar en
hoop dan weer heerlijk aan het werk te kunnen.
Voor u en uw kinderen wens ik u een fijne kerstvakantie en vooral een gezond 2021!
Hartelijke groet,
Marion de Fijter,
directeur
Contact
We willen graag benadrukken dat we het belangrijk vinden om het contact goed te onderhouden.
We informeren u via de nieuwsbrief, Parro, telefoon, mail of een praatje op afstand op het plein. Maar ook
andersom vinden we het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt als er onzekerheden of twijfels zijn, of als u
even wilt sparren over uw kind.
Stuur gerust een Parro, mail, bel of vraag om een afspraak!
Sinterklaas
Ook dit jaar was ons surprisemuseum weer een groot succes. Van de leerlingen van groep 5 t/m 8 waren vanaf
dinsdag 1 december alle surprises tentoongesteld. Heel erg leuk om al die kunstwerkjes te bekijken.
Hopelijk heeft het filmpje van het museum in Parro u toch een goede indruk gegeven van alle creativiteit.
Op 3 december maakte de Sint een uitzondering en kwam hij (ondanks dat hij thuiswerkte) toch een bezoek
brengen aan IKC Merweplein.
Het was weer een gezellig feest, geheel volgens de richtlijnen, maar voor de kinderen zeker niet minder geslaagd.
Voor volgend jaar hebben we de Sint gevraagd weer te komen en hopelijk kunnen we de Sint dan weer met z’n
allen welkom heten.
Een groot woord van dank gaat uit naar de sinterklaascommissie. Het was dit schooljaar een ware uitdaging door
de wisselende regels en het protocol. Complimenten voor de fantastische organisatie.
Een oogje in het zeil houden
De afgelopen weken werd ons schoolplein regelmatig in de avonduren bezocht door ‘hangjeugd’. Helaas weten
we dit doordat de jongeren het nodige vuil achterlieten, overlast in de buurt veroorzaakten en zelfs meerdere
zaken hebben vernield.
Gelukkig hebben we door oplettende omwonenden regelmatig de wijkagent kunnen inschakelen, waardoor erger
is voorkomen.

We vinden het erg fijn dat de wijkagent al regelmatig door omwonenden wordt geïnformeerd.
We willen u vragen dit te blijven doen of ook een oogje in het zeil te gaan houden.
Het telefoonnummer dat u kunt bellen is: 0900-8844.
Schoolmelk
Na de kerstvakantie zal er de hele week geen schoolmelk zijn. Graag dus weer drinken van thuis meegeven voor
bij de lunch. Vanaf maandag 11 januari is er weer melk en karnemelk beschikbaar.
Wel zal er de eerste schoolweek in 2021 op maandag, dinsdag en donderdag yoghurt zijn.
Deze naturel yoghurt zal voor alle kinderen beschikbaar zijn tijdens de lunch. Wanneer uw kind yoghurt wil
tijdens de lunch dan vragen wij u een bakje en een lepel mee te geven. Het bakje gaat weer mee naar huis, dus
wellicht is het verstandig een bakje met een deksel mee te geven, zodat yoghurtrestjes niet in de tas
terechtkomen.
Gedrag
Sinds dit schooljaar zijn wij, Sharona en Corien, naast leerkrachten van groep 5b, ook gedragsspecialisten.
In samenwerking met directie, team, kinderen en ouders willen we de komende jaren zorgen voor een nog beter
schoolklimaat met veel aandacht voor veiligheid en vertrouwen.
We zetten vooral in op preventie. Dit gebeurt nu middels ‘Krachtig van start’, groepsregels opstellen (en deze
voortdurend herhalen en borgen) en lessen uit een methode SEL (sociaal emotioneel leren). We gaan ons
oriënteren op een nieuwe (IKC-brede) methode SEL. Op deze manier komt er structureel aandacht voor sociaal
emotioneel leren gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen.
Tevens zullen wij teamscholing op gedragsgebied verzorgen.
In de groepen 5 en 7 zullen tussen januari en juli 8 tot 10 SOVA-lessen gegeven
worden. Hierover volgt meer informatie aan ouders van betreffende groepen.
Het (kind) protocol pesten zal weer regelmatig onder de aandacht gebracht
worden en er wordt een protocol grensoverschrijdend gedrag vastgesteld.
Sharona, aanwezig op ma/di zal zich vooral bezighouden met preventie en
grensoverschrijdend gedrag. Corien, aanwezig op wo/do/vr, zal de SOVA-lessen
verzorgen en is daarnaast pestcoördinator.
Heeft u vragen rondom gedrag, stel ze gerust.
Ervaart u zorg betreffende gedrag, neem dan altijd eerst contact op met de leerkracht van uw kind. De leerkracht
zal ons, waar nodig, inschakelen.
Aanmelding nieuwe leerlingen
De tweede helft van het schooljaar komt eraan.
We zien dat er een grote, nieuwe instroom kleuters aankomt. Deze kleuters worden uiteindelijk groep 1 in het
schooljaar 2021-2022.
Heeft u zelf een 3-jarig kind dat nog niet ingeschreven is? Wilt u dit dan alstublieft doen, zodat wij weten hoeveel
kleuters wij in schooljaar 2021-2022 kunnen verwachten en we geen overvolle klassen krijgen.
Inschrijfformulieren kunnen worden gedownload via onze website: https://merweplein.nl/
Wij zouden natuurlijk heel graag nog meer nieuwe kinderen inschrijven en vragen uw hulp. Kent u nog een 2- of
3-jarige peuter bij u in de straat? Laat de ouders van deze kinderen eens een afspraak maken voor een

kennismakingsgesprek. Ook een rondleiding is mogelijk; natuurlijk wel volgens de richtlijnen.
Er mag telefonisch contact op worden genomen met de directie via 0183-681100 en mailen is ook altijd mogelijk:
directie.merweplein@stichtingovo.nl
Alvast bedankt!
VOEDSELBANKACTIE IKC MERWEPLEIN
In de decembermaand staan geven en genieten in veel gezinnen centraal. In Gorinchem is dat voor zo'n 100
huishoudens niet vanzelfsprekend. Daarom houdt IKC Merweplein dit jaar weer een voedselbankactie. Juist dit
jaar is hulp extra hard nodig. Gaat u (kerst)boodschappen doen? Neemt u dan ook iets mee voor de voedselbank?
Van 3 december tot en met 17 december kunt u producten aanleveren voor de huishoudens die hier gebruik van
maken.
Er is behoefte aan:
• pindakaas en jam
• blikjes vis en knakworst
• tandenborstels en tandpasta
• wasmiddel.
De voedselbank wil heel graag meer van hetzelfde in plaats van heel veel verschillende dingen.
Zo ontstaat er eenheid in pakketten en een gelijkwaardige verdeling. De afhankelijke huishoudens kunnen zo
bijvoorbeeld een volwaardige maaltijd krijgen in plaats van alleen een pak rijst of een brood. De producten kunt u
meegeven aan uw kind. Deze worden verzameld in de klas.
Alvast heel hartelijk dank namens de 100 Gorinchemse huishoudens van de voedselbank!
Team IKC Merweplein
Kaartenactie
Naast de actie voor de voedselbank, is er ook een oproep voor het maken van kerstkaarten en -tekeningen. De
kaarten en tekeningen zullen bezorgd worden in o.a. het Beatrixziekenhuis en het Gasthuis.
Een beetje warmte, een moment van aandacht tijdens deze wel heel bijzondere feestdagen.
Helpt u, samen met uw kind(eren), mee om er weer net zo'n succes van te maken als aan het begin van de
coronacrisis?
Inleveren, uiterlijk 16 december in de klas.
Tassenactie Hardinxveld e.o.
Een steeds grotere groep mensen heeft problemen met rondkomen. Helaas houdt een deel van deze groep op
papier te veel over om recht te hebben op steun van de voedselbank. Voor deze groep mensen zetten wij ons in.
Maandelijks ondersteunen wij zo'n 15 tot 20 gezinnen met een boodschappentas vol eten, shampoo en andere,
handige benodigdheden. Eén van de dingen die wij doen om dit kunnen financieren, is het inzamelen van oud
ijzer en elektrische apparaten. Zo hebben wij laatst de oude computers en beeldschermen mogen meenemen van
de school.
Dit heeft ongeveer 90,- euro opgeleverd. Hier hebben wij dus 3 tassen van kunnen vullen.
Erik en Renate

Verjaardagen t/m 22 januari
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.

datum
14 dec.
15 dec.
16 dec.
17 dec.
18 dec.
19 dec.
22 dec.

december
Rens
Spiros
Sander
Ravi
Julia
Jiske
Lola
Nathan
23 dec. Sanne

datum december
25 dec. Luuk
26 dec. Thijmen
Kyan
27 dec. Jasmijn
28 dec. Luuk
Yasmin
Olivier
29 dec. Daylin
30 dec. Fenna
31 dec. Raf

datum januari
1 jan. Meryem
5 jan. Elia
7 jan. Cato
Noora
9 jan. Ivy
Jennifer
Skip
10 jan. Isabel
Megan
Amber
11 jan. Roan
12 jan. Ruben

datum januari
13 jan. Douwe
Ties
Dounia
Willemijn
14 jan. Sven
Sarah
Julia
16 jan. Maud
17 jan. Rafie
20 jan. Sarah
21 jan. Chloé
22 jan. Mads

