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Dinsdagavond. De persconferentie. Toch de basisscholen een week eerder dicht 
met de kerstvakantie. Een hoop geregel voor iedereen weer, vooral door het late 
moment waarop het kabinet uiteindelijk toch tot deze beslissing is gekomen. 
Maar we gaan er met elkaar weer het beste van maken! Al kost het ook ons wel 
een paar diepe zuchten.  

Positieve besmettingen                                                                                                   
De afgelopen week hebben we wel wat meldingen van positieve (zelf)testen ge-
had (een tweetal in gr.1/2C, eentje in gr.8 en de stagiaire van gr.5). Zij zijn vol-
gens de GGD echter niet besmettelijk op school geweest. Om die reden is niet 
direct een Parro bericht naar desbetreffende groepen gestuurd. Jullie kunnen er 
echter van op aan dat als er een mogelijk risico is voor de groep, dan wordt dit 
direct gemeld.  

Noodopvang                                                                                                                  
Ouders met een cruciaal beroep hebben zich aan kunnen melden voor nood-
opvang op school. Dit zullen we op de reguliere schooltijden doen, dus van      
8.30—14.15 uur. Als aangegeven is dat er van de noodopvang bij de BSO gebruik 
gemaakt moet worden, geven wij dit door aan SKG. Tijdens de noodopvang    
blijven alle coronamaatregelen van kracht, maar kunnen wij geen groepen ge-
scheiden houden, zoals dit in de klas kan. Voor wie naar de noodopvang komt, 
geldt dus: 

• Bij klachten blijf je thuis. Bij lichte klachten mag je met een negatieve zelftest 
naar de noodopvang komen. 

• Kinderen uit de groepen 6-7-8 vragen wij dringend om bij lopen door de 
school een mondkapje een mondkapje te dragen. 

• Kinderen uit de groepen 6-7-8 vragen wij dringend om 2x per week een 
zelftest te doen.  

 

Eerder Kerstvakantie 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 17 dec. Kerstfeest op 
school  

• 20-24 dec.  Noodopvang 
cruciale beroepen 

• Kerstvakantie 

• 10 jan. = studiedag = 
alle kinderen vrij!!! 

• 11 jan. weer naar school 
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Kerst op school 

Wat een super gezellige kerstlunch hebben we op school gehad. Alle ouders ontzettend bedankt 

voor het maken van de heerlijke hapjes. De kinderen én leerkrachten hebben er heel erg van geno-

ten. 

Een sfeerimpressie… 

 

Kerst thuis.. .  

Thuiszitten als de kerstviering op school is. Dat is natuurlijk ontzettend pech hebben! Gelukkig hebben 

we dan nog een aantal enthousiaste OR-Kerstcommissie leden, die bij de kinderen een bakje lekkere 

hapjes thuisbrengen. Zo is het thuis toch ook een beetje het school-kerst-gevoel. 
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Afscheid Juf Elly 

Juf Elly heeft besloten om het onderwijs (en dus de J.P.Waale) om persoonlijke redenen te verlaten. 

Donderdag heeft zij afscheid genomen van de kinderen in groep 5 en groep 8. Wij verliezen hiermee 

een fijne en betrokken collega. Wij bedanken Juf Elly voor haar inzet en wensen haar alle goeds. 

 

Het spreekt voor zich dat hiermee nog een vacature ontstaat bij ons op de 

J.P.Waale. Deze zal gezien het lerarentekort niet eenvoudig op te vullen 

zijn. De oplossing waarvoor de afgelopen twee weken is gekozen voor 

beide groepen, is niet houdbaar voor de langere termijn. Wij gaan dus 

hard nadenken over een oplossing waarbij we ervan uitgaan dat er geen 

nieuwe leerkracht beschikbaar is.  

Aan het begin van de week na de kerstvakantie zullen jullie informeren 

hoe het onderwijs aan deze groepen er uit gaat zien.  

MR-lid gezocht  

Helaas heeft ons MR-lid Liza Qazi aangegeven te willen    

stoppen met de Medezeggenschapsraad. Het lukt haar niet 

meer om dit te combineren met al haar overige werkzaam-

heden. Ontzettend jammer. We willen haar graag bedanken 

voor haar inzet en het meedenken over het vormgeven van 

het beleid van de J.P.Waale. 

Wie o wie wil haar opvolgen? De MR vergadert ongeveer    

5x per schooljaar. De vergaderdag en tijdstip is in onderling 

overleg. Op dit moment zijn deze vergaderingen online. 

Zou je mee willen denken over het beleid van de school en 

heb je hiervoor wat tijd in je agenda? Meld je dan aan bij   

Hellen (directie.jpwaale@stichtingovo.nl of via Parro). Als er 

meerdere kandidaten zijn volgt een verkiezing. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 

In de vorige nieuwsbrief moest nog worden aangegeven dat er 
wat problemen waren met Schoolkassa, het nieuwe systeem 
waarmee wij betaling van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen 
automatiseren. Inmiddels is het gelukt om alles werkend te    
krijgen en hebben ouders via Parro een betaallinkje ontvangen.  

Voor ouders die gebruik maken van Stichting Leergeld kunnen 
wij nog een brief meegeven. We zullen zorgen dat deze in alle 
klassen liggen, zodat de leerkracht deze mee kan vragen als daarom gevraagd wordt. Ook is het altijd 
mogelijk om deze brief bij Hellen op te vragen. 

Sportpunt & beweegbingo 

Sportpunten dicht 

Vanwege de aangescherpte Coronaregels en het eerder sluiten van de basisscholen, zullen ook de 
sportpunten van Gorinchem Beweegt dicht zijn in de laatste week voor de kerstvakantie (20 t/m 24 
dec). 

Zoals gebruikelijk zullen er ook geen sportpunten open zijn tijdens de kerstvakantie. 

 

Beweegbingo 

Nu de sportpunten even stilliggen is het tijd voor een 
online-activiteit. Woensdag 22 december van 15.00-
16.00/16.30 is er een online bingo. En niet zomaar een 
bingo, een beweegbingo! Tijdens de bingo zijn er mooie 
prijzen te verdienen die meteen worden langs gebracht! 
Iedereen mag meedoen, van jong tot oud.  

Inschrijven kan via www.gorinchembeweegt.nl, na de 
inschrijving ontvang je een MS Teams-link en verdere 
uitleg. 

 

Hart onder de riem 

Onze leerlingenraad heeft overigens nog een goed idee!        

Laten we met z’n allen mooie kaarten maken om aan oudere 

mensen te sturen. Op die manier willen wij hen een hart onder 

de riem steken in deze moeilijke tijd. 

Doe je thuis ook mee?  Maak een mooie kaart. Zet er een lieve 

tekst op en doe deze in de brievenbus bij iemand waarvan je 

weet dat deze wel een opsteker kan gebruiken. Zo helpen we 

elkaar de moed er in te houden! 

http://www.gorinchembeweegt.nl
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Studiedag 10 januari 

Op maandag 10 januari hebben wij een studiedag gepland. Wij 

gaan deze dag aan de slag met onze kwaliteitskaarten en met het 

maken van een jaarkalender voor de moestuin / ons groene 

schoolplein. 

Deze studiedag laten we doorgaan, omdat goed onderwijs met of 

zonder Corona noodzakelijk is. Op maandag 10 januari zijn alle 

kinderen dus nog vrij. Er zijn geen online lessen en er is die dag 

ook geen noodopvang (deze studiedag staat namelijk in onze jaar-

planning). 

Waarom ook nog studiedag? 

Waarom na 3 weken kerstvakantie ook nog een studiedag? Van ons ouders wordt al behoor-

lijk veel gevraagd!  

Ik begrijp de vraag. De meeste leerkrachten zijn ook ouder, dus ervaren dezelfde uitdagingen die alle 

ouders in deze tijd doorstaan. Verplaatsen is niet mogelijk vanwege de externen die online gaan aan-

sluiten. Daarnaast zijn de studiedagen de enige momenten waarop het hele team aanwezig is. Dat is 

anders nooit. Zeker doordat het team altijd al verdeeld is over twee gebouwen. Om de doorgaande 

leerlijn te bewaken moeten we afstemmen, anders groeien we uit elkaar en gaat onze kwaliteit ach-

teruit. Volgende week zal door het team veel werk verzet worden dat is blijven liggen, een onzekere 

periode (met veel kans op afwezigheid/quarantaine van leerlingen) voorbereid moeten worden en zal 

ook de noodopvang bemenst moeten worden. Allemaal noodzakelijk, maar nooit gezamenlijk met het 

gehele team. Om die reden heb ik ervoor gekozen om deze studiedag te laten staan. 

Op naar 2022... 

We kijken terug  

op wederom een bijzonder jaar. 

Wij wensen jullie heel fijne feestdagen. 

En voor het nieuwe jaar gezondheid, 

liefde, geluk en vooral veel samen. 

Zorg goed voor elkaar .  

Houd moed en hou vol! 

Team J.P.Waale 


