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NIEUWSBRIEF 
 

 Merwedeschool 

DOET OPEN 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag weer informeren over wat wij 
leren en doen op school.  
 
Maandag 29 maart hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch 
verkeersexamen afgelegd. Wij feliciteren alle leerlingen met het 
behalen van dit diploma! Veel succes met het praktijkexamen in juni! 
 

 
 
Op donderdag 1 april hebben de kinderen genoten van een heerlijke 
paaslunch. Elk kind kreeg zijn / haar eigen lunchbag.  
Wij bedanken de ouderraad voor deze creatieve oplossing en hun 
inzet! 
 

             
 
Op diezelfde donderdag kregen de kinderen het portfolio mee naar 
huis om u een beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind. Wij 
hopen dat u samen met uw kind(eren) de inhoud hebt bekeken en er 
over gesproken hebt.  
Wij willen u vragen het portfolio voor de meivakantie mee naar school 
te geven.  
 
Wifi 
De afgelopen periode hebben we veel wifi problemen gehad en 
hebben de kinderen de leerstof op papier verwerkt. Stichting OVO  
heeft een deskundige partner gevonden om zowel de basis- als 
middelbare scholen van OVO te voorzien van een storingsvrij, 
duurzaam en veilig wifi netwerk. 

     
  Meerscholendirecteur: M. de Hon  
  Adjunct directeur: J. van Boxtel 
  Hobbemastraat 3, 3372 XG,      
  Hardinxveld-Giessendam 
  T: 0184-613942  
  E: merwedeschool@stichtingovo.nl 
  W: www.merwedeschool.nl 

 

  Belangrijke data: 

20 en 21-04-2021 

IEP toets groep 8 

23-04-2021 

Koningsspelen 

26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Vrij; meivakantie 

13-05-2021 

Hemelvaartsdag; groep 1 t/m 8 
vrij 

14-05-2021 

Groep 1 t/m 8 vrij 

19-05-2021 

Laatste inleverdag Bag2School 

24-05-2021 

2e pinksterdag; groep 1 t/m 8 vrij  

16-06-2021 

Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 

 
 

Inhoud informatie 
 

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

 Wereldoriëntatie 

 Thema lente in groep ½ 

 Bewegen op muziek 

 Wat doen we zoal nog meer op   

 school? 

 Bag2School 

 Koningsspelen 
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Heeft u ons mooie spandoek al zien hangen? 

 

 

 

 

Heeft u onze nieuwe website al gezien? www.ikcmerwede.nl 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Na de lockdown hebben we veel aandacht besteed aan een 
positieve  groepsvorming. Net als na een zomervakantie, is 
het belangrijk om na een lockdown te investeren in een 
positief klassenklimaat.  
Vervolgens hebben we de thema’s ‘Wat voel ik?’ en ‘Allemaal 
anders’ hierbij aan laten sluiten. Het is belangrijk dat kinderen 
hun eigen gevoel kunnen herkennen en benoemen en weten 
wat ze kunnen doen om zich weer fijner te voelen. De 
volgende stap is dat iedereen leert te accepteren dat iedereen 
op een andere manier met zijn gevoelens omgaat.  
 
Onderstaande bespreekpunten zijn onder andere aan bod 

gekomen: 

 Hoe voel ik mij? Ben ik bang, boos, verdrietig of blij? 

 Weten wanneer je bang, boos, verdrietig of blij bent en dit 

kunnen vertellen aan een ander.  

 Wat kan ik doen om mijzelf weer fijner te voelen? 

 Blij, bang, verdrietig of boos? Soms loopt het door elkaar. 

 Wat denkt, voelt, wil hij? 

 Iedereen kijkt er anders naar, houd dus rekening met 
elkaar! 

 Bang, boos, verdrietig of blij? Ik voel het anders dan jij! 
 

 

Wereldoriëntatie 
 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 
werken de komende twee weken 
over het thema ‘De verhalenkoffer 
1940-1945.  
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Thema lente in groep 1/2  

In de kleutergroepen staat het thema ‘Lente’ centraal. Onderwerpen als van ‘ei tot kip’, van ‘kikkerdril tot 
kikker’ en van ‘zaadje tot plant’ komen aan bod. Nieuwe woorden, liedjes, Engels en activiteiten 
behorende bij rekenen en taal sluiten aan bij het thema en worden verwerkt in de speelhoeken, zodat de 
kinderen spelenderwijs het aanbod eigen maken.   

 

 

2021-2022 
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Bewegen op muziek 
 
De groepen 5 t/m 8 krijgen van Jenny Hoekwater, van de OKK, lessen bewegen op muziek. De eerste 
twee lessen hebben eerder al plaatsgevonden in sporthal ’t Dok. De leerlingen krijgen nu bootcamp lessen 
op het schoolplein.  

 

 

 

Wat doen we zoal nog meer op school? 
 

 De kinderen van groep 3 hebben enige tijd gelden het letterfeest gehad, want zij kunnen nu alle letters 
lezen. Via de methode Veilig Leren Lezen en het inzetten van spelactiviteiten gaan zij het lezen verder 
eigen maken.  

 De kinderen van groep 4 hebben pas een klei-dictee gehad.  

 De leerlingen van groep 5 zijn zich aan het voorbereiden op een boekbespreking. 

 De leerlingen van groep 6 en 7 houden een spreekbeurt in de klas. 

 De leerlingen van groep 5 en 7 hebben het klokkijken geoefend d.m.v. het maken van een planning en 
door te doen tijdens de buitenles.  

 We hebben mee gedaan aan ‘De week van het geld’.  

 De leerlingen van groep 8 hebben heel veel elektrische apparaten ingezameld en zijn tweede 
geworden met de E-waste race.  
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Koningsspelen 

Aankomende vrijdag 23 april 

houden wij de koningsspelen op 

school.  

Per groep gaan we binnen en 

buiten koningsspelletjes spelen. 

De kinderen mogen deze dag in 

oranje, blauwe, witte, rode kleding 

naar school komen. 

Andere jaren ontvingen wij een 

koningsontbijt op school. Dit jaar 

zit dat niet in het programma, 

vanwege de coronamaatregelen. 

De kinderen ontbijten deze dag 

thuis! 

Bag2School 
 
Gaat u binnenkort uw kast opruimen en kan er veel kleding 
weg? Dan ontvangen wij graag uw kledingzakken. 
Deze kunnen t/m woensdag 19 mei ingeleverd worden bij ikc 

Merwede.  
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Beste Ouder/Verzorger, 

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor ikc Merwede. Wij 

hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te 

zamelen, wat ten goede komt aan de kinderen. 

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag 

uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om 

van niet meer gebruikte kleding af te komen. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 

1,5 miljoen euro uitgekeerd! 

 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 

miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het 

restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook 

nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle 

kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in 

West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 

20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. 

Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door zakken te vullen met de 

oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, 

riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er 

wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over 

hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 20 mei. Breng uw zakken alstublieft naar ikc Merwede 

en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team ikc Merwede 

 

 

 

 

http://www.bag2school.nl/

