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NIEUWSBRIEF 
 

ikc Merwede doet open 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
In de afgelopen twee weken hebben de ouder(kind)vertelgesprekken 
plaatsgevonden. Deze gesprekken stonden in het teken van 
kennismaken, afstemmen en verwachtingen uitspreken. We 
bedanken u voor uw komst en openheid in het gesprek.  
 
De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben in de afgelopen weken 
genoten van een gezellige en zonnige schoolreis naar speeltuin De 
Schommel (groep 1 t/m 3) of De Efteling (groep 4 t/m 8). Wat was het 
weer leuk om met elkaar op schoolreis te gaan! 
 
Toestemming beeldmateriaal van uw kind  
Volgens de wet op privacy zijn wij verplicht om toestemming te vragen 
bij het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. Namen worden hoe 
dan ook nooit vermeld bij gebruik van beeldmateriaal en in bijzondere 
situaties wordt u altijd persoonlijk benaderd. Het aangeven van 
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind is 
opgenomen in onze schoolapp Social Schools. Zo kan de leerkracht 
direct zien wat uw wensen zijn.  
We verzoeken u vriendelijk om dit in te vullen voor uw kind, degene 
die dit al gedaan hebben, bedankt hiervoor.  
 
Hoe doet u dat?  
1. Open uw Social Schools App  
2. Klik onderaan op 'Administratie'.  
3. Kies het kind door op de naam te klikken.  
4. Klik op 'Toestemmingen'  
5. Vink uw keuzes aan  
6. Druk op 'Bewaar' als u klaar bent met instellen.  
U kunt uw keuze altijd wijzigen.  
 
Tevens wil de school u via deze weg attenderen op het plaatsen van 

foto’s van uw kind met andere kinderen op social media. Wij begrijpen 

dat u af en toe een foto van uw kind, die op school is gemaakt, op 

social media wil plaatsen. Wij willen u er op wijzen dat u volgens de 

wet van privacy foto’s waar andere kinderen op staan niet zonder 

toestemming op social media mag plaatsen.  

 

In de nieuwsbrief ontvangt u informatie over de schoolfoto, week 

tegen het pesten, de kinderboekenweek en stellen de docenten 

vormingsonderwijs zichzelf voor.  

 

 

  

 

  Hobbemastraat 3, 3372 XG,      
  Hardinxveld-Giessendam 
  T: 0184-613942  
  E: merwedeschool@stichtingovo.nl 
  W: www.merwedeschool.nl 
 

  Belangrijke data: 

27-09 t/m 1-10-2021 
Week tegen het pesten 
 
27-09-2021 
Schoolfotograaf 
 
6-10-2021 
Start kinderboekenweek 
 
18 t/m 22 -10-2021 
Herfstvakantie  
 
25-10-2021 
Start actie Bag2School 
 
10-11-2021 
Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 
 

 

Inhoud informatie 
 

Schoolfoto 

Week tegen het pesten 

Kinderboekenweek 

Even voorstelen…. 

 

mailto:merwedeschool@stichtingovo.nl
http://www.merwedeschool.nl/
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  Schoolfotograaf maandag 27 september 2021 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie ontvangen over het maken  
van de schoolfoto’s op maandag 27 september 2021.  
Hierbij ontvangt u informatie over het maken van de foto’s met broertje(s), zusje(s) die nog niet op 
school zitten.  
 
Op maandag 27 september 2021 komt fotograaf De Leng op ikc Merwede de schoolfoto’s verzorgen. Er 
worden portret-, groeps- en broertje(s)/zusje(s) foto’s gemaakt.  
We willen u ook de mogelijkheid geven om broertje(s) / zusje(s) die niet op school zitten op de foto te 
laten gaan met de broers/ zussen die wel op school zitten. We starten hiermee om 8.30 uur. De foto’s 
worden om de beurt gemaakt, dus het kan zijn dat u even moet wachten.  
 
Als het weer mee zit, worden alle foto’s gemaakt in de speeltuin bij de Lijnbaan. Wanneer u gebruik wilt 
maken van het aanbod foto met broertje(s)/ zusje(s) die niet op school zitten, dan vragen wij u dit door 
te geven via het mailadres merwedeschool@stichtingovo.nl. Wij weten dan om hoeveel gezinnen het 
gaat en welke kinderen later op school aanwezig zullen zijn.  
 
U bent met uw kinderen op maandag 27 september om  8.30 uur aanwezig in de speeltuin bij de 
Lijnbaan. Wij vragen u uw schoolgaande kinderen na het maken van de foto op school te brengen.  
Wanneer het weer het niet toe laat om buiten op de foto te gaan, dan worden de foto’s in de school 
gemaakt en bent u op dezelfde tijd aanwezig.  
De school zal u maandagochtend informeren of de foto’s in de speeltuin worden gemaakt of op school.  
 
Bij de portretfoto, groepsfoto en foto met broer/zus die op school zitten, bent u als ouder niet aanwezig. 
 

 

 

 

Buitensluiten, uitgesloten 

 
Komende week ( 27 september t/m 1 oktober ) is de nationale week tegen pesten. 
 
Deze week wordt georganiseerd door Stichting School en Veiligheid voor basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. Het thema van deze week is dit jaar; “buitensluiten, uitgesloten”. 
 
Als ikc (integraal kindcentrum) Merwede vinden we het belangrijk mee te doen aan deze week. 
Het belang van begrip hebben voor elkaar, elkaar respecteren en het opkomen voor een ander zijn daarbij 
belangrijke waarden. 
Jong geleerd, is oud gedaan. 
 
Op de basisschool werken we in de groepen middels verschillende activiteiten aan het thema; het kijken 
van filmpjes, het voeren van gesprekjes en het geven van complimenten aan elkaar. 
 
Graag betrekken we u als ouder bij deze belangrijke week. 
U ontvangt daarom een doorgeefcompliment van uw kind. 
Het compliment is bedoeld om door te geven aan iemand anders, om een keten van complimenten te 
creëren. 
 
Doet u mee? 
 
Vriendelijke groet, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van IKC Merwede 

 

mailto:merwedeschool@stichtingovo.nl
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Vormingsonderwijs; even voorstellen … 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober openen we de kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’.  

We hebben na de zomervakantie al vele foto’s van kinderen, waarop ze het beroep van hun toekomst 

uitoefenen, mogen ontvangen. Deze hangen aan de muur in de centrale hal.  

Voor de boekenmarkt hebben we heel veel boeken mogen ontvangen. Bedankt voor het inleveren. We 

gaan ermee aan de slag, zodat we in de week voor de herfstvakantie de boekenmarkt kunnen houden.  

Spaar mee voor onze schoolbieb!  

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna 

de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’ Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en 

kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij 

Bruna. Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en 

lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% 

van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken 

kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 

Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen 

voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

 

 

Beste ouders, 
 
Ik mag me even voorstellen als de nieuwe PC GVO-docent op de Merwedeschool.  
Mijn naam is Sonja van Leeuwen en ik kom uit Dordrecht. Ik sta al heel wat jaren voor  
de klas. Maar vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd en nu geef ik op 8 openbare  
basisscholen vormingsonderwijs. Een mooie, nieuwe uitdaging omdat ik dol ben op  
verhalen vertellen. En omdat ik het mooi vind om de verhalen uit een heel oud boek,  
de Bijbel, te plaatsen in deze tijd. In elk verhaal zitten thema’s waar we over in gesprek  
kunnen gaan. Ik gebruik verschillende werkvormen in de les om deze thema’s te  
verdiepen: spelletjes, drama, creatieve opdrachten. 
Daar zult u dit schooljaar nog weleens meer over horen. 
 
Het is heel bijzonder dat het hier op school mogelijk is over verschillende geloven iets te weten te komen. Ik 
kijk uit naar de dialooglessen waarin de leerlingen met elkaar in gesprek gaan en we wederzijds respect 
stimuleren.  
 
Juf Sonja 
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Beste ouders, 
 
Ik zou mezelf graag willen voorstellen: Mijn naam is Ayşegül en ik ben  
de nieuwe IVO docent (Islamitische Vormingsonderwijs).  
 
Ik waardeer uw belangstelling zeer voor de Islamitische lessen. Ik weet zeker dat  
de lessen heel leerzaam en ook heel plezierig zullen gaan.  
Tijdens de lessen gebruik ik verhalen uit de Koran en vertel dit op een manier dat  
de kinderen goed kunnen begrijpen. Verder leg ik ook uit dat de Islam veel  
overeenkomst heeft met andere religies. 
 
Mijn doel is dat de kinderen te weten komen dat de Islam een religie van de liefde is. Islam is namelijk 
gebaseerd op de liefde en respect voor de mens, het dier en de Natuur; dus alles wat geschapen is. Ik 
vertel tijdens de les verder ook dat de profeet heel veel van kinderen hield. Ik wil dat onze kinderen 
daardoor trots op hunzelf kunnen zijn. Want als iemand van zichzelf houdt en zijn eigenwaarde kent, kan 
hij ook zijn liefde naar de buitenwereld makkelijker uiten. 
 
Daarnaast werk ik periodiek ook samen met de andere vormingsonderwijs leraren (b.v. Humanisme en 
Christendom) om over specifieke onderwerpen verschillend perspectief aan de kinderen over te brengen. 
Zo kunnen we namelijk samen aan de kinderen laten zien dat overeenkomsten zijn. 
 
Ik heb zelf ook twee kinderen die ik hetzelfde probeer bij te brengen als uw kinderen tijdens de les. Ik geef 
sinds 10 jaar IVO lessen op meerdere scholen waar ik elke week aanwezig ben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ayşegül Yüce 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Ik ben Chris de Graaf en ik verzorg de HVO-lessen op de Merwedeschool aan  
de groepen 5 t/m 8. Ik woon in Hardinxveld en ons gezin bestaat uit 5 kinderen. 
 
Ik geef al 8 jaar HVO-lessen op verschillende basisscholen en doe dat met veel plezier. 
De kern ligt bij het uitdagen tot diep nadenken. Kinderen leren zichzelf daardoor beter  
kennen, zich te verplaatsen in een ander en keuzes te maken. 
Dit doen we door middel van: gesprekken voeren, spellen, filmpjes kijken en werkbladen. 
 
Tot slot, als u vragen heeft, kunt u mij bereiken via de groepsleerkracht. 
 
Juf Chris 

 


