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Het is niet mogelijk om, zoals we anders doen, en informatieavond op school te houden. 
Dat past niet op 1,5m in een lokaal. Vandaar dat de leerkrachten druk bezig zijn om de 
informatie die zij met jullie zouden delen in een filmpje of brochure te vatten. Dit krijgen 
jullie komende week toegestuurd. Wat blijft staan: zijn er vragen, neem dan altijd contact 

met ons op! 

Informatie groepen 

Wissel voor gr.7/8 

Na goedkeuring van een mooi plan door de gemeente Gorinchem kan Juf Alette, die ook 
onze IB-er is, aan de gang om de aansluiting tussen kinderopvang en de kleutergroepen 
verder te verbeteren. Daarom waren wij op zoek naar een mogelijkheid om de lessen op 
donderdag een gr.7/8 door iemand anders te laten geven. Dat is gelukt! Hieronder stelt 

de nieuwe Juf zich voor: 

Mijn naam is Deborah van der Steenhoven. Vanaf deze week 
mag ik tijdelijk op donderdag juf Alette vervangen in groep 7-8 

op de JP Waale en daar heb ik erg veel zin in.  

Sinds 4 jaar werk ik op maandag, dinsdag en woensdag als leer-

kracht in groep 5-6-7-8 op een kleine dorpsschool, daarvoor 

werkte ik bijna 9 jaar in Arkel waar ik ook voornamelijk boven-

bouw groepen had. Groep 7-8 is mij dus niet vreemd en ik kijk 

er naar uit deze leerlingen beter te leren kennen en les te geven 

aan hen. 

Start iTalent 

Vanaf 23 september start voor de bovenbouw iTalent weer! De leerlingen hebben zich 
groepsdoorbroken in kunnen schrijven voor de volgende workshops: digitale prenten-
boeken, hand letteren, computational thinking en Hollandse spellen maken. De work-

shop duurt 4 keer.  
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Nieuwe gymleerkracht 

Hallo  J.P Waalers ,  
  
Wat ontzettend leuk dat ik twee dagdelen de gymlessen mag verzorgen op jullie 
school!  
Alweer 18 jaar geef ik gymlessen op het middelbaar onderwijs (VMBO), waarvan 
14 jaar bij jullie om de hoek op het Omnia College.  
Mijn naam is Richard Poot (41 jaar) en was eigenlijk meteen enthousiast toen ik 
hoorde dat er gym uren vrijkwamen op de J.P. Waale, in een van de leukste wij-
ken in Gorinchem, de Lingewijk (Zandvoort).  
Wat zou het mooi zijn om de basisschoolleerlingen met de middelbaarschool 
leerlingen te verbinden, zeker omdat we beide (Omnia en J.P Waale) deel uitma-
ken van dezelfde stichting “OVO”  
Het verbinden, samenwerken doormiddel van gymlessen lijkt mij een leuke en 
weer nieuwe uitdaging. Uiteraard zullen wij dit samen doen   
Naast het lesgeven ben ik een papa van drie prachtige kinderen (Roan 7 jaar, 
Luuk 5 jaar en Lynn 2 jaar) en ben ik getrouwd met mijn vrouw Samantha.  
Mijn hobby’s zijn, sporten, schilderen, klussen, filosofie en (kunst)geschiedenis.   
Daarnaast ben ik een gezelschapsmens en kan moeilijk stil zitten .  
Kortom, ik kan niet wachten om met jullie kennis te maken en heb er enorm veel 
zin in, Ik hoop jullie ook!?   

MeidenMall Lingewijk  
De MeidenMall is weer begonnen. De MeidenMall is voor alle meiden van 9 jaar tot en met groep 8. Tijdens de MeidenMall 
doen we leuke activiteiten, bespreken we thema’s en hebben we plezier. In de Lingewijk is de MeidenMall iedere woensdag 
van 14:30u-16:00u in de BSO ruimte van de JP Waale. Zo kunnen de meiden voortaan direct uit school naar de MeidenMall, 
om daarna door te gaan naar het sportpunt dat om 16:00u begint. Naast de MeidenMalls hebben we ook ieder jaar een 
Meidendag, waarbij we met alle meiden van de MeidenMalls een activiteit doen. Vorig 
jaar hebben we jachtseizoen XXL in Woudrichem gedaan. En iedere zomer bieden we 
Meidenactiviteiten aan vanuit het zomerprogramma. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld 

Galaxy Jars gemaakt, zie de foto.  

Uw dochter is altijd welkom om een keer te komen kijken! Mocht u vragen hebben, 
dan kunt u altijd contact met mij opnemen via e-mail (eline.wittekoek@yfc.nl) of       

telefoon (06 28 8534 21). 

Om een indruk te krijgen van ons werk kunt u ons volgen via social media 

@Mallgorinchem.  

Rooster gymmen 
Op de volgende momenten geeft meester Richard les:    De tweede gymles door eigen leerkracht is op: 
Maandag:                                      Donderdag:   Groep 3 = dinsdag 
10.00 – 10.40 uur gr.5                 10.00 – 10.40 uur gr.3  Groep 4 = maandag 
10.40 – 11.20 uur gr.6                 10.40 – 11.20 uur gr.4  Groep 5 = donderdag 
11.20 – 12.00 uur gr.7/8             11.20 – 12.00 uur gr.7/8  Groep 6 = donderdag  
 
Vanwege beperkte beschikbaarheid van de gymzaal gymmen de kleuters  
1x per 3 weken in de gymzaal. De overige beweeglessen zijn buiten. 
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Spaaractie Plus: moestuin 

Bij de Plus in Gorinchem-Oost kan gespaard worden voor de J.P.Waale. Bij elke €10,- aan boodschappen 
ontvang je een muntje. Deze kan in de winkel in onze koker gedaan worden. We sparen voor materialen 
bij de lessen op de moestuin. De koker vult zich al behoorlijk. Hiervoor dank! 
 
Naast deze spaaractie kunnen we ook extra handjes op de moestuin gebruiken. De volgende klusjes 
staan op de planning: het plaatsen van palen in de moestuinbakken om een katten-wering te maken. 
Verder groeit onkruid altijd door, dus wieden en snoeien staat altijd op het lijstje. 
 
Om de vaart er in te houden, houden we een aantal Natuurwerkdagen met ouders en kinderen op de 
moestuin. De eerste is op zaterdag 10 oktober ( 9.30 tot 12.00 uur). 
Het is de bedoeling half november, half maart, begin mei en eind juni nogmaals zo’n ochtend te organi-
seren. Dit is wel afhankelijk van de belangstelling, want zonder hulp wordt het toch lastig om dit prachti-
ge project overeind te houden.  

Parro: Handig om te weten 
Aan het begin van het schooljaar zijn in de agenda alle activiteiten die bij de start al bekend zijn ingevoerd. Daardoor staan 

er heel veel blauwe bolletjes in de agenda, om aan te geven dat je die nog niet geopend hebt. Nu kun je natuurlijk één voor 

één al die agenda-items bekijken. Het voordeel is dat je weet wat wanneer gebeurt, maar misschien is het toch wat veel in 

één keer. Bovendien zie je niet meer zo snel als er een nieuw berichtje in de groep is gezet, of dat er een persoonlijk gesprek 

is gestart.  

Daarom een handige tip: 

  

Onderaan staat het blauwe bolletje met het aantal 

ongelezen agenda-items. 

 

Ga naar ‘Instellingen’  (°°° rechts onder) 

 

Klik op ‘Markeer alle items als gelezen’ 

 

Het blauwe bolletje met het getal erin zal verdwijnen.  

 

Een nieuw blauw bolletje betekent vanaf nu weer een 

nieuw bericht. 

Op deze pagina kun je ook je privacy voorkeuren aan-
passen. Vind je het leuk om een foto van je kind op 

Parro te zien? Zorg dan dat daar ‘JA’ staat! 

Sportpunt 
Tijdens de sportpunten zullen we o.a. de volgende regels hanteren: 

- ouders mogen de zaal niet in, zij kunnen hun kinderen brengen en ophalen 

- kinderen moeten bij gezondheidsklachten thuisblijven 

- kinderen wordt geadviseerd ook tijdens het sportpunt regelmatig hun handen te wassen 

- kinderen bewaren zoveel als mogelijk afstand tot de buurtsportcoach 

- de buurtsportcoach maakt de gebruikte sportmaterialen na afloop van het sportpunt schoon 

- de gymzaal wordt regelmatig geventileerd 

Doe ook mee met de        

Gorcumse sportmaand!  

Wint de J.P.Waale weer de 

titel sportiefste school?   




