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Wij zijn weer begonnen! 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 26 aug. Boekjes ruilen  
kleuters (tas mee) 

• 5 sept. Info-avond 

• 6 sept. Start moestuin-
lessen gr.5/kleuters 

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

Informatieavond 5 sept. 

Om het schooljaar extra goed te starten houden wij weer een informatieavond. 
Op maandag 5 september nodigen wij ouders uit om de belangrijkste zaken die 
dit schooljaar in de groep staan te gebeuren van de leerkrachten te horen. Voor 
de zekerheid: het is dus niet de bedoeling dat leerlingen meekomen. 

De planning is als volgt: 

18.30–19.15 uur = groepen 3, 5 en 7 

pauze / wisselen 

19.30-20.15 uur = groepen 4, 6, 8 en de kleuters  

De kleuterjuffen ontvangen ouders op het Leerplein.                                   
De overige leerkrachten  hopen al hun ouders in het eigen klaslokaal te 
ontvangen. Samen maken we er een mooie en interessante avond van! 
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Ouders in de school 

Ja, ouders zijn zeker welkom in de school. Tegelijkertijd willen wij het graag overzichtelijk houden 
voor zowel de leerlingen als onszelf. Daarom doen we het vanaf nu graag zo: 

In de eerste week na elke vakantie alle ouders kunnen meelopen naar de klas. Daarna gaan we graag 
voor rust in de school en effectieve leertijd. We vragen om buiten afscheid te nemen (gr.3 t/m 8). Zijn 
er vragen of mededelingen dan kunnen via Parro aan de leerkracht worden doorgegeven. Bij urgente 
zaken en als bijvoorbeeld vanwege een verjaardag een traktatie meegegeven wordt, kunnen ouders 
uiteraard even mee naar de klas lopen. 

Bij de kleuters kunnen ouders altijd meelopen naar de klas. Wel het verzoek om alleen tijdens de 
spelinloop het lokaal mee in te gaan. Hierover volgt binnenkort meer info. 

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 vin-

gers te hebben. Enthousiasme en tijd is genoeg! En voor de groencoa-

ches 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 gaan starten met deze lessen vanaf dinsdag   

6 september. 

Gym - fruitdagen - bieb 

• Dinsdag—donderdag fruitdagen: geef fruit mee voor de kleine pauze i.p.v. een koekje o.i.d. 

• Gym: maandag + donderdag gr.3 t/m 8. Kleuters op dinsdag. We zien dat veel kinderen in de 
zomervakantie weer een groeispurt hebben gemaakt: dus hou in de gaten of gymkleding nog 
past. 

• Op vrijdag ruilen de kleuters hun bibliotheekboekje. Boek en tas dan dus 
mee naar school.  
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 Hoofdluiscontrole  

Graag willen we de hoofdluiscontrole na elke vakantie (van 

een week of langer) weer oppakken.  

Welke ouders willen ons daarbij helpen?  

Voorheen deden we deze controle op woensdag, maar als een 

andere dag beter uitkomt, is daar natuurlijk in te schuiven. 

 

Gratis op te halen...  

Wij hebben een (leraren) bureau in de 

aanbieding. Is er iemand die deze gratis 

op wil halen? Stuur dan een mailtje of  

Parro bericht.  

Wie het eerst komt….die krijgt ‘m. 

Voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 is het fijn om eigen oortjes of een koptelefoon te 

hebben voor aan hun Chromebook. Leerlingen kunnen namelijk bij veel opdrachten kiezen 

of zij deze voorgelezen wordt. Wat het beste past bij een kind (oortjes of koptelefoon) is zo 

persoonlijk, dat wij dit als school niet kunnen aanschaffen. Wij vragen ouders dit dus zelf te 

kopen.  

Als een kind graag een draadloze versie 

wil, dan mag dat. Voorwaarde is dan 

wel dat het kind zelf weet hoe dit geïn-

stalleerd moet worden en eventuele 

probleempjes kan oplossen. 

 

Oortjes voor gr.3 t/m 8  
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 Smartphone/smartwatch  

Veel kinderen hebben tegenwoordig een smartphone of een smartwatch. Wij maken daar onder 

schooltijd geen gebruik van, omdat leerlingen bij ons vanaf 

groep 4 allemaal een chromebook krijgen om te gebruiken 

en in de lagere groepen zijn iPads of een aantal laptops   

beschikbaar. 

Om te voorkomen dat leerlingen afgeleid worden, of deze 

middelen op een manier gebruiken die voor ons lastig te 

sturen/controleren valt, hebben wij de volgende afspraak 

gemaakt: smartphones en smartwatches zijn in de school/

onder schooltijd uit en worden opgeborgen in de eigen tas.  

De kersverse wethouder van onderwijs, Attie Mager, is tijdens haar eerste werkdagen bij ons in  

groep 8 op bezoek geweest. Met de leerlingen ontstond een leuk gesprek over het belang van 

school, wat groep 8 zo bijzonder maakt en welke toekomstplannen er leven. 

Naast vragen over wat een wethouder nu eigenlijk doet , waarom je dat wordt en of je ervoor be-

taald wordt, heeft de Leerlingenraad ook nog even navraag gedaan naar de brieven die zij aan de 

vorige wethouder gebracht hebben. Sterre en Tess hebben de toezegging gekregen dat er aandacht 

voor is. Uiteraard zullen wij dat als school ook in de gaten houden. ☺ 

Wethouder in gr.8  
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 Schoolplein voor BSO 

Op maandag, dinsdag en donderdag maakt de buitenschoolse opvang (BSO) van SKG gebruik van 

het schoolplein en het grasveld. Er spelen dan onder begeleiding kinderen buiten vanuit alle leeftijds-

groepen. Om dan goed toezicht te kunnen houden, is het schoolplein niet algemeen toegankelijk. 

Kinderen (en ook oudere jongeren) waarvan de ouders geen gebruik maken van de BSO worden dan 

ook gevraagd om het schoolplein te verlaten.  

High five. We gaan ervoor! 

  

We willen deze periode iTalent weer opstarten. Mocht u in de toekomst een bijdrage willen leveren 

rondom een workshop (beweging, kunst, dans et cetera) dan horen we dat graag. Bij iTalent gaat het 

iedere periode om 4 keer een uur op woensdag van 13.15-14.15 uur. Laat het vooral weten als u inte-

resse hebt om een workshop te verzorgen voor 4 woensdagen.  

Vorig schooljaar heeft een ouder met leerlingen tassen gemaakt. De ruimte leek wel een volwaardig 

kleermakersatelier, compleet met naaimachine. Ontzettend leuk om gebruik te maken van het talent 

van een ouders, zodat leerlingen iets kunnen kiezen wat wij hen niet aan kunnen bieden. 

 

Workshop geven (tijdens !Talent)?  


