
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  6 

19 februari 2021 

Activiteiten 
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Rapport mee (groep 2 leerlingen) vrijdag 5 maart 2021 
Volgende Algemeen Nieuws vrijdag 26 maart 2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Toch nog net voor de voorjaarsvakantie mochten we de kinderen op school ontvangen. Ontzettend fijn om weer 
in een school te zijn met bezette klassen! 
De sneeuw maakte het 8 februari dubbel bijzonder en het was nog even spannend of alle collega’s door het 
winterweer op school konden verschijnen. 
Ondanks code rood, waren onze collega’s heel stellig: we willen de kinderen weer zien, we komen naar school! 
Maandag was dus iedere groep weer op school en kregen de kinderen in real life les van hun eigen juf of meester. 
Nu een weekje vakantie en we gaan er vanuit dat we elkaar dan weer zien op 1 maart! 

Protocol basisonderwijs 
De media publiceerde de afgelopen tijd veelvuldig maatregels en aanpassingen, die niet of maar gedeeltelijk waar 
zijn. 
Wij volgen het landelijk protocol, dat verplichte regels en adviezen bevat. Sommige zaken moeten we dus 
uitvoeren, andere zaken zijn ter overweging. 
Als school hebben we gekozen voor een aanpak gebaseerd op drie criteria:  
is het veilig, is het verantwoord en is het uitvoerbaar?  
Onze leerkrachten doen er alles aan om onze leerlingen een fijne en onbezorgde tijd op school te geven en de 
dag gezellig en zo normaal mogelijk te laten verlopen. 
Ook vragen wij hierbij om uw hulp en u te houden aan de nu geldende richtlijnen. 
We vinden het erg fijn om te zien en te merken dat veel ouders dit ook zeker doen. 
 
Een paar aandachtspunten: 

 Graag uw kind lopend of met de fiets naar school brengen!  
Uw fiets kunt u aan de voorkant parkeren.  

 Indien de auto toch echt moet, dan graag parkeren op het parkeerterrein!  

 Kinderen kunnen in de zoen- en zoefzone alleen worden afgezet. 
Dit ook voor de veiligheid van alle kinderen! Wij hebben hier uw medewerking echt voor nodig!!! 

 De brengtijd blijft verruimd van 8.15 uur tot 8.30 uur. 



 

 

 

 Ook blijven we de gespreide ophaaltijden hanteren, totdat we krijgen te horen dat dit geen verplichte 
maatregel meer is.  
Er is een ophaalmoment om 14.30 uur en een ophaalmoment om 14.45 uur.  
Leerlingen van wie de achternaam begint met een letter behorende bij A t/m K vallen onder groep A.  
Leerlingen van wie de achternaam begint met een letter behorende bij L t/m Z horen bij groep B.  
In week 9 (1 t/m 5 maart):  
Maandag, dinsdag, donderdag zal groep A om 14.30 uur uit zijn en groep B om 14.45 uur.  
Woensdag zal groep A om 12.15 uur uit zijn en groep B om 12.30 uur.  
Vrijdag zal van de groepen 1 t/m 4 groep A om 11.45 uur uit zijn en groep B om 12.00 uur. De groepen 5 t/m 
8 zijn gelijktijdig om 14.45 uur uit.  
In week 10 (8 t/m 13 maart):  
Maandag, dinsdag, donderdag zal groep B om 14.30 uur uit zijn en groep A om 14.45 uur.  
Woensdag zal groep B om 12.15 uur uit zijn en groep A om 12.30 uur.  
Vrijdag zal van de groepen 1 t/m 4 groep B om 11.45 uur uit zijn en groep A om 12.00 uur. De groepen 5 t/m 
8 zijn gelijktijdig om 14.45 uur uit. 

 Wanneer u uw kind komt halen en u moet bij de eerste afhaaltijd aanwezig zijn, zorg dan dat u zo snel 
mogelijk het plein verlaat. Wanneer u uw kind komt halen bij het tweede afhaalmoment, zorg dan dat u niet 
te vroeg bent. 
Op deze manier hopen we echt te kunnen spreken van verspreiding op het achterplein.  

 
Toetsen Cito leerlingvolgsysteem  
Op 8 februari ontvingen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hun rapport. 
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief zijn door het thuisonderwijs de toetsen van het Cito 
leerlingvolgsysteem nog niet afgenomen; deze resultaten vindt u dus niet terug op het rapport.  
Gelukkig geven we weer les aan alle kinderen op school en heeft het ministerie advies gegeven over het afnemen 
van de toetsen. 
Wij zullen na de voorjaarsvakantie, verspreid over de maand maart, de toetsen af gaan nemen.  
Iedere leerkracht maakt voor zijn of haar groep een planning. 
 
Wat zeggen toetsen na zo’n periode van thuisonderwijs? Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de 
resultaten anders zullen zijn nu er een periode thuisonderwijs heeft plaatsgevonden, daar hoeft u zich geen 
zorgen over te maken.  
De leerkracht zal de resultaten van deze toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van uw kind.  
Is uw zoon of dochter juist harder of minder hard gegroeid dan verwacht mag worden?  
 
De toetsen dienen voor intern gebruik; de leerkracht zal goed gaan bekijken wat uw kind nodig heeft en welke 
lesstof eventueel nog wat extra aandacht mag krijgen.  
En dat is dan ook het belangrijkste doel van de toetsen.   
De leerkracht zal er alles aan doen om uw zoon of dochter het onderwijs te geven dat het beste bij hem of haar 
past. 
 
We hopen dat we het resterende schooljaar ‘normaal’ les kunnen blijven geven en dat we het 2e rapport weer 
aan uw kind kunnen overhandigen, inclusief de ontwikkelingslijnen van het Cito leerlingvolgsysteem. 
Gezien het feit dat de Cito-toetsen op dit moment informatiebronnen zijn om onze leerlingen verder te helpen, 
zal het voorlopig advies in groep 7 met leerlingen en ouders in juni worden besproken.  
 
Meerkunners 
Door het vertrek van juf Marianne zijn wij op zoek gegaan naar iemand die haar werkzaamheden voor onze 
meerkunners over kan nemen. 



 

 

 

Wij kunnen u melden dat de vacature is ingevuld; haar werkzaamheden zullen door meerdere collega’s vanaf 1 
maart worden overgenomen.  
Juf Monique Gruiters zal op donderdagochtend de taken m.b.t. groep 1/ 2 op zich nemen. Juf Anita Kleijer zal 
maandag aanwezig zijn voor de groepen 3, 4, 5 en 6. Juf Sabina Hollink zal zich op dinsdagmiddag richten op de 
meerkunners uit groep 7 en 8. 
Juf Anita Kleijer is een collega die wij kennen van onze collega-school Graaf Reinald, maar voor u en de kinderen 
is zij waarschijnlijk een nieuw gezicht. 
Bij dezen stelt ze zich aan u voor: 
 
Beste ouders/verzorgers,  
Na de voorjaarsvakantie kom ik op maandag op IKC Merweplein werken en neem ik verschillende taken met 
betrekking tot de meerkunners op me. Daarom zal ik mij even voorstellen.  
Mijn naam is Anita Kleijer-Dijkstra. Ik ben 48 jaar jong en woon in Leerdam met man, twee zoons en een hondje.  
In 1996 ben ik van de Pabo gekomen en sindsdien werkzaam in het onderwijs. 
Sinds 1997 werk ik op de Graaf Reinaldschool. Daar sta ik, met veel plezier, twee dagen voor de groep.   
 
Zo’n 7 jaar geleden belandde ik op een cursus over hoogbegaafde kinderen. Dit vond ik erg interessant en ik ben 
me hier meer in gaan verdiepen. Na meerdere cursussen ben ik coördinator meer- en hoogbegaafdheid 
geworden. Twee jaar terug zijn het Merweplein en de Graaf Reinaldschool een leergemeenschap meer- en 
hoogbegaafdheid gestart. Hierbij delen we kennis en materialen.  
 
Ik vond het dan ook erg leuk dat, toen er een vacature kwam met betrekking tot meerkunners, ze aan mij 
dachten.  
Maandag 1 maart ga ik dan ook, met zeer veel plezier, starten en hoop een steentje bij te kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van uw zoon of dochter. Begin april zal ik u op de hoogte brengen over de activiteiten waar we mee 
bezig zijn (geweest).  
 
Met vriendelijke groeten,  
Anita Kleijer  
 
Rapporten groepen 2 
Op vrijdagochtend 5 maart krijgen de leerlingen van groep 2 hun rapport mee. 
Wilt u zorgen dat uw kind deze dag een tas bij zich heeft waarin het rapport past? 
 
Corona 
Op onze website staat verschillende informatie van de GGD o.a. over het testen van een leerling, wanneer wel of 
niet naar school, quarantaine etc. 
https://www.ikcmerweplein.nl/corona/  
 
Mocht een leerling positief getest worden, dan volgen wij de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat wij op dat 
moment contact op zullen nemen met de GGD en zullen handelen zoals de GGD ons op dat moment adviseert. 
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen 
Geheel coronaproef zijn er op dit moment rondleidingen mogelijk binnen onze school voor ouders die nog op 
zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren). 
Kent u iemand die op zoek is naar een basisschool, laat hem of haar dan gerust contact opnemen. Dit mag 
telefonisch via 0183-681100 of per mail directie.merweplein@stichtingovo.nl  
 
 
 

https://www.ikcmerweplein.nl/corona/
mailto:directie.merweplein@stichtingovo.nl


 

 

 

Melk 
Ook na de voorjaarsvakantie krijgen we nog wekelijks zuivelproducten 
aangeboden voor onze leerlingen. Hieronder vindt u een overzicht van wat er 
de aankomende periode aangeboden gaat worden.  
 
Op maan-, dins- en donderdag is er voor alle leerlingen een zuivelproduct 
tijdens de lunch.  
Meestal is er nog voldoende over om op vrijdag ook nog een zuivelproduct uit 
te delen aan de groepen 5 t/m 8, tijdens de lunch.  
 
Maakt uw kind gebruik van de zuivelproducten, geef uw kind dan een drinkbeker met dop mee of een bakje met 
deksel en een lepel. Hiermee voorkomt u dat restjes in de tas terechtkomen.  
 
Vanaf week 15, maandag 12 april, stopt de pilot van Friesland Campina en de Europese Unie.  
 
2021 

Weeknummer Week start op Product 

08  Voorjaarsvakantie 

09 1 maart Melk / Karnemelk 

10 8 maart Yoghurt 

11 15 maart Melk / Karnemelk 

12 22 maart Melk / Karnemelk 

13 29 maart Melk / Karnemelk 

14 5 april Yoghurt 

 
Online training over mediawijs opvoeden 
 
In maart start The Mall Gorinchem een 5-delige online training over mediawijs opvoeden. Kinderen en jongeren 
zijn vanwege het coronavirus meer dan ooit online. Het grootste gedeelte van hun vrije tijd brengen ze online 
door in games, op YouTube en TikTok. Tegelijk merkt The Mall ook dat er een kloof bestaat tussen de online 
belevingswereld van opvoeder en kind en dat er veel vragen zijn bij opvoeders over hoe ze hun kinderen 
verstandig kunnen laten omgaan met media. De trainingen sluiten het beste aan bij opvoeders met kinderen 
vanaf 8 tot 16 jaar. 
 
De training wordt gegeven door jongerenwerker Eline Wittekoek en collega Leenard Kanselaar, die naast 
jongerenwerker ook expertcoach mediaopvoeding is. Kanselaar: “Door het volgen van deze training krijgen 
opvoeders een inkijkje in het digitale leven van kinderen en jongeren en helpen we hen om deze wereld te 
begrijpen. We staan stil bij de vraag waarom jongeren zo graag online zijn en geven in verschillende 
bijeenkomsten inzichten en handvatten om media internet, gamen en sociale media een gezonde, veilige en 
verantwoorde plek te geven in de dagelijkse opvoeding.”  
Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende thema’s behandeld, zoals de ‘medialisering’ van de samenleving, 
de online leefwereld van kinderen en jongeren, en de kansen en bedreigingen ervan. In de laatste bijeenkomst 
ontvangen opvoeders handreikingen om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. De trainingen bestaan 
uit theorie en interactieve werkvormen waarbij jongeren soms worden ingezet als ervaringsdeskundigen. 
Daarnaast zijn er aanvullend prikkelende huiswerkopdrachten die opvoeders thuis ontvangen voordat elke 
training begint. Bij volledige deelname ontvangen ze hiervoor een certificaat.  
 
De trainingen zijn gratis en vinden plaats op woensdag 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april vanaf 20.00 uur. Ze zijn te 
volgen op www.youtube.com/mallgorinchem. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 5 maart via WhatsApp naar 

http://www.youtube.com/mallgorinchem


 

 

 

06-28853421 of per mail naar eline.wittekoek@yfc.nl. Geef daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres door. Dan ontvangt u voor de start van de training kosteloos het informatiepakket met onder meer 
werkbladen, informatieflyers en enkele verrassingen. De eerste 25 aanmeldingen krijgen daarbij het spel 
‘MediaChallenge’ t.w.v. 25 euro meegestuurd. 
 
Nieuwe buurtsportcoach Gorinchem Oost! 
Via deze weg wil ik mezelf graag even voorstellen. Sommige van 
jullie zullen mij al wel gezien hebben bij een van de sportpunten, 
maar ik ben Sabine van der Wal en de nieuwe buurtsportcoach 
voor Gorinchem Oost. Per 1 januari ben ik gestart als 
buurtsportcoach bij Gorinchem Beweegt. 
Een leuke en mooie wijk waardoor ik dan ook trots ben om deze 
wijk in beweging te zetten.  
In mijn vrije tijd sport ik natuurlijk zelf ook. Ik speel al heel lang badminton en sinds een aantal jaar speel ik dit bij 
badmintonclub Raptim, ook in Gorinchem. Hierdoor was ik dan ook al bekend met de wijk. Naast badminton 
wandel ik veel en vind ik koken leuk. Ook ben ik creatief en schilder ik graag. 

 
Ik hoop jullie snel allemaal te zien bij een van de sport & spel 
sportpunten in de wijk en in de toekomst ook weer bij het streetsoccer. 
In het stukje hieronder heb ik nog even de huidige sportpunten 
toegevoegd, zodat jullie goed weten wanneer je gezellig mee kan doen. 
Houd vooral onze social media in de gaten mocht er onverwachts een 
sportpunt niet doorgaan, zoals nu vanwege het winterweer of door 
regen. Of mocht er iets wijzigen als we weer naar binnen kunnen. Heb je 
een ander leuk idee wat we kunnen doen in Gorinchem Oost dan hoor ik 
het graag. Ook je papa, mama, opa of oma mogen met leuke ideeën naar 
mij toe komen. Mijn gegevens staan onderaan dit stukje. Een praatje 
maken kan ook, maar kom dan gezellig langs bij een van de sportpunten. 
 
Als ik weer iemand zie genieten die aan het bewegen is dan geniet ik het 

meest, dus ik hoop dat ik jullie snel mag ontmoeten bij een van de sportpunten en samen plezier mag maken bij 
het bewegen. 
Sportieve groetjes, 
 
Sabine van der Wal 
Buurtsportcoach Gorinchem Oost 
s.v.d.wal@gorinchem.nl 
0650039751 
 
Sport en spel gaat door! 
We blijven de kinderen in beweging zetten met Gorinchem Beweegt. Kom daarom gezellig meedoen bij een van 
onze sport- en spelactiviteiten in de wijk of op het schoolplein. 
Dit kan op de volgende tijden en locaties in Gorinchem Oost: 
 
Maandag: 

- Park ’t Haagje 15.15 – 16.30 uur 
 
Donderdag: 

- Schoolplein IKC Merweplein 14.45 – 16.00 uur (ingang bij de voetbalvelden) 
 

mailto:eline.wittekoek@yfc.nl
mailto:s.v.d.wal@gorinchem.nl


 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021 

Kerstvakantie maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022 

Goede Vrijdag en Pasen* vrijdag 15-04-2022 en maandag 18-04-2022 

Meivakantie maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022 

Hemelvaart donderdag 26-05-2022 en vrijdag 27-05-2022 

Pinksteren maandag 06-06-2022 

Zomervakantie maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022 

 

Verjaardagen t/m 30 maart 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 
 

 
 

datum februari  datum maart  datum maart  datum maart 

20 feb. Amber  1 mrt. Floor  10 mrt. Tristan  18 mrt. Lot 

22 feb. Loïs    Liss   Thijs   Steven 

23 feb. Yara  2 mrt. Ebby   Senna  19 mrt. Lyna 

 Vienna  4 mrt. Mees  11 mrt. Kira   Pinelopi 

24 feb. Demi   Dana  13 mrt. Jort   Thijmen 

28 feb. Roos  5 mrt. Gijs  14 mrt. Saar  21 mrt. Mason 

 Sophie  6 mrt. Ize  15 mrt. Angel  22 mrt. Bas 

   7 mrt. Reda  16 mrt. Renzo    Quinten 

   8 mrt. Inge   Maurice  23 mrt. Neyla 

   9 mrt. Seth  17 mrt. Nilas  24 mrt. Sharon 

         26 mrt. Damon 

         30 mrt. Dex 

 

 

 

 

 


