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

Gezocht: oproepkracht 

Soms worden wij getrakteerd op meloen 
of ananas. Super lekker, maar ook best be-
werkelijk 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 om het fruit 
schoon– en kleingemaakt in de klassen te 
krijgen? Geef je naam dan door aan Juf 
Liesbeth.  

Schoolfruit 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 16 sept. Lingehavenconcert 
(gr.6 t/m 8) 

• 20 sept. Herdenking Joods 
Monument (gr.8) 

• 21 sept. hercontrole hoofd-
luis (diverse groepen) 

• 24 t/m 28 okt.             
Herfstvakantie 

Informatieavond 5 sept. 

Fijn om afgelopen maandag veel ouders te mogen ontvangen op school voor de 
informatieavond. 

Voor sommige ouders was het kiezen naar welke groep zij zouden gaan, omdat 
de avond voor de groepen van hun kinderen samenviel. Daarnaast moes-
ten ook ouders zich afmelden vanwege andere verplichtingen. Jammer, 
maar daar is uiteraard begrip voor.  

De leerkrachten hebben de informatie die zij getoond en besproken heb-
ben op Parro gezet. Zijn er toch nog vragen: neem contact op met de leer-
kracht! Het is van belang om samen goed van start te gaan. 
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Corona update 

Al willen we het er misschien liever niet over hebben: corona is niet weg. En dus goed om jullie mee 
te nemen in de aanpak die er nu is, vooral in voorbereiding op de herfst– en winterperiode. 

Op dit moment gelden alle basisadviezen:  

 

 

 

 

 

 

Vanwege het advies: testen bij klachten, bieden wij de mogelijkheid om in zo’n geval voor een leer-
ling een zelftest bij school op te (laten) halen. Aangezien het advies van de regering (nog) niet is om 
preventief te testen, kunnen zelftesten niet wekelijks aan alle bovenbouwleerlingen uitgedeeld wor-
den.  

De regering heeft alle sectoren gevraagd zelf een plan te maken, dus ook het basisonderwijs stelt zo’n 
plan op. Hierbij wordt voor het onderwijs uitgegaan van 4 fasen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het sectorplan voor het basisonderwijs is opgesteld door de PO-Raad. Op dit moment maken wij dit 
schoolspecifiek. Elke school en situatie is anders en daar wordt nu maatwerk van gemaakt. Dit plan zal 
voor 1 oktober voorgelegd worden aan de MR. In dit plan staat o.a. beschreven hoe invulling wordt 
gegeven aan de basisregels, frisse lucht, testen en afstandsonderwijs.  

 

Op dit moment is er op school heel af en toe een melding van een leerling die corona heeft. Vanwege 
het incidentele karakter maken wij daar geen melding van in Parro. Als het griepseizoen aanbreekt 
(rond/na de herfstvakantie) kan het zijn dat wij de berichtgeving daarover weer oppakken.  

 

Als je nu twijfelt over wat je moet doen, wel/niet naar school gaan bij klachten of contact met iemand 
die corona heeft, dan kun je dit nagaan via de beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom  

https://www.boink.info/beslisboom
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Even voorstellen...  

Beste ouders, 

Mijn naam is Helga Koedam. Ik ben 43 jaar, getrouwd en moeder van 2 zonen 

van 18 en 15 jaar. Gek op muziek (festivals, concerten) en kamperen, liefhebber 

van boeken lezen en zo af en toe creatief bezig met krijt of verf. 

Ik heb zo’n 17 jaar gewerkt in verschillende sectoren van de kinderopvang en 

de zorg; kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, ambulante hulpverlening 

en gehandicaptenzorg. De laatste 2,5 jaar ben ik bewust buiten de zorg werk-

zaam geweest, als bezinning, in de plaatselijke buurtsuper. Gaandeweg ont-

stond toch weer de wens om “iets” richting zorg te gaan doen, maar dan bin-

nen het onderwijs. 

Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent in opleiding op JP Waale. Ik volg het tra-

ject van Kindprofessional (van stichting OVO en SKG), de opleiding pedagogisch medewerker en on-

derwijsassistent. Op de J.P.Waale zal ik in de bovenbouw te vinden zijn. 

Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk er naar uit u eens te ontmoeten op school! 

 

Hallo, 

Ik ben Marloes, 35 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Misschien dat 

mensen mij (her)kennen, aangezien ik opgegroeid ben in Gorinchem. Ik ben 

enthousiast, in voor een praatje en oog voor het kind. Als ik bij mijn kinderen 

op school aan het helpen was,  bleek dat mijn hart lag bij het werken met kin-

deren.  

Per 1 september ben ik de BBL studie Kindprofessional gaan volgen en zul je 

mij zien op school. In het kort zal ik vertellen wat dit inhoudt. Tijdens de school-

tijden ben ik werkzaam op de JP Waale als onderwijsassistent bij de kleuters en 

daarna ben ik ook werkzaam als pedagogisch medewerker op de BSO Linge-

plein. De kinderen zullen mij een hele dag zien en ik kan ze daardoor goed be-

geleiden in allerlei activiteiten, zowel binnen de school en bij de buitenschoolse opvang.   

Jullie zullen mij vast een keer zien en heeft u vragen, stel ze gerust. Tot snel. 

Hulp moestuinlessen 

Welke ouders zouden het leuk vinden om te helpen in de moestuin? Op dinsdag komen onze groen-

coaches om interessante lessen aan de leerlingen te geven op de moestuin en op het groene school-

plein. Zo leren zij van alles over de natuur en ook over duurzaamheid en het klimaat. 

Van 11.15—12.15 uur zijn de lessen voor groep 5 

Tussen 12.15-13.15 uur kunnen leerlingen die dan pauze hebben ervoor kiezen om te helpen in de 

moestuin (onkruid wieden, water geven en andere kleine klusjes die er op de moestuin altijd wel zijn. 

Van 13.15-14.15 uur gaat om de beurt een kleutergroep naar buiten. 

Het is helemaal niet nodig om verstand van de natuur of groene vingers te hebben. Enthousiasme en 

tijd is genoeg! En voor de groencoaches en de leerkrachten is het fijn als er een paar extra handen en 

ogen zijn.  

Heb je tijd en zin: geef het door aan de kleuterjuffen of aan meester Arend van groep 5. We zijn in-

middels gestart (met alvast één enthousiaste moeder bij de moestuinlessen van groep 5). 
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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.  

De laatste jaren is het aantal leerlingen op de J.P.Waale flink gegroeid. Daar zijn we blij mee! Tegelij-

kertijd brengt het ook wel wat uitdagingen met zich mee. Wij willen namelijk blijven gaan voor goed 

onderwijs en elk kind moet zicht gezien en gehoord voelen. 

Aan die ouders die al kinderen op school hebben, maar ook nog een kleintje thuis rond hebben     

lopen, willen we vragen om hen vanaf 3 jaar in te schrijven. Op die manier hebben wij goed zicht op 

de ontwikkeling van ons leerlingenaantal en kunnen wij op tijd zaken regelen om ervoor te zorgen 

dat er goed gestart kan worden bij ons op school. 

Dus: is je kind (bijna) 3 jaar = inschrijven maar!                                                                                          

Neem contact op met Hellen voor een intakegesprek en het inschrijfformulier. 

Inschrijven vanaf 3 jaar 
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Lingehavenconcert  

 

Op vrijdag 16 september gaan de    
groepen 6 t/m 8 naar het Lingehaven-
concert.  

Na de lunch lopen de groepen onder 
begeleiding van de leerkrachten naar de 
Lingehaven. Het concert heeft als thema 
het leven van Hugo de Groot. 

Gorcum Sportmaand 

Woensdag hebben onze leerlingen het prachtige Sjors Sportief Gorcum Sportmaand boekje meegekregen! De 
kinderen kunnen zich vanaf vrijdag 9 september 2022 om 15.00 uur inschrijven voor alle activiteiten. Dit biedt 
kinderen de ultieme kans om in deze maand een of meerdere gratis proeflessen te volgen bij de sportvereni-
gingen in Gorinchem. 

 

Sportiefste School 

Afgelopen jaar werden het Junior college en KBS de Mariëngaarde gekroond tot de “sportiefste school” van 
Gorinchem. Heroveren wij dit jaar deze titel weer?  

De winnende school is de school waarvan procentueel de meeste leerlingen deelnemen aan de activiteiten 
van de Sportmaand. De winnaar ontvangt naast een mooie beker en eeuwige roem een buitenspeelpakket (in 
te vullen naar eigen wens) ter waarde van €500,-. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door JEKA-service. 

 

Sleept uw school de felbegeerde titel van “Sportiefste school van Gorinchem” in de wacht? 

 

Tips: 

Al het aanbod van de Gorcum Sportmaand is te vinden op het digitale sportplatform (Sjors Sportief), deze 
is te vinden via onze website www.gorinchembeweegt.nl. Hier kunnen de kinderen zich ook direct  
inschrijven voor de activiteiten. Zonder inschrijving geen registratie van deelname. 

• Het sportaanbod is daarnaast ook te vinden in de Sjors  
Sportief App, die te downloaden is in de App Store of Google 
Play Store. 

 

Wij hopen dat er weer heel veel kinderen inschrijven!  

Inschrijven vanaf 3 jaar 

http://www.gorinchembeweegt.nl


gorinchembeweegt.nl

Een hele maand lang sport en bewegen 
in alle wijken van Gorinchem

Tijdens de Gorcum Sportmaand kunnen alle inwoners 
van Gorinchem, jong en oud, gratis kennismaken met 
sport. Kijk op www.gorinchembeweegt.nl voor al het 
sportaanbod en meld je aan!

23 sept t/m
23 okt 2022
gratis deelname

Een hele maand lang sport en bewegen 

Gorcum
Sportmaand


