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Op maandag 21 maart hebben wij een Mini Open Dag.  
Van 10.00 - 14.00 uur ontvangen wij graag (groot)ouders en andere      
belangstellenden om te laten zien hoe de lessen nu gaan op de J.P.Waale. 
De leerlingen uit groep 8 geven graag een rondleiding! 

Mini open dag: 21 maart 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 

• 21 mrt Open Dag = week 
van het openbaar onderwijs 

• 23 mrt GIPS project gr.8 in 
De Bogerd 

• 30 mrt Lenteontbijt 

• 30 mrt voorstellingegr.1/2 
+ gr.3/4 in De Bogerd 

• Ouder-tevredenheids-
peiling: 28 mrt t/m 18 april 

 

Gips-project 

Op woensdag 23 maart gaat groep 8 naar De Bogerd 
voor het GIPS-project.  
Het GIPS (Gehandicapten Informatie Project op Scholen) 
is een voorlichtingsproject gericht op de hoogste groe-
pen van het basisonderwijs. 
De doelstelling van het project is kinderen vertrouwd 
maken met het begrip handicap. Tijdens het project  
kunnen ze zien en ervaren wat het is om een handicap 
te hebben en hoe mensen daarmee om kunnen gaan.  
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Creatieve lessen 

Beste leerlingen en ouders, 

 

Vanaf volgende week mag ik de creatieve lessen verzorgen op jullie 
school. Mijn naam is Dianne Lavrijssen en ik geef al meerdere jaren 

kunstlessen op basisscholen  voor de groepen1 tot en met 8.  

Aan mij is gevraagd om voor groep 5 en groep 6 iets bijzonders te    

maken.  

Groep 5 gaat de komende tijd op creatieve ontdekking naar alles wat 
leeft, groeit en bloeit. Groep 6 mag op reis en  gaat prachtige landen 

met mooie culturen en kunst ontdekken.  

Hopelijk hebben jullie er zin in  om volgende week met mij aan de slag 

te gaan. 

 

Groetjes Juf Dianne  

 

Lente ontbijt 

Op woensdag 30 maart vieren we met elkaar dat het toch echt lente is! Dat doen we gezellig met een 

ontbijt op school.  

Willen jullie op dinsdag hiervoor bord, beker en bestek meegeven? Dan zorgt onze ouderraad voor al 

het lekkers op de ontbijttafel. 

 

We gaan ook een uitvindersopdracht koppelen aan het lenteontbijt: Ei-talent. De naam zegt het al 

een beetje… het heeft met een ei te maken… maar wat precies??? Hierover volgt binnenkort nadere 

informatie! 
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Wijkbelang Lingewijk 

Heb jij een goed idee om je eigen buurt en de wijk veiliger te maken? Of een praktische oplossing om 

het mooier of leuker te maken met elkaar? Het wijkbelang Lingewijk zet zich om de wijk te laten schit-

teren en kan elke vorm van hulp goed gebruiken! Het kost je weinig tijd en je hebt veel vrijheid. Een 

aantal keer per jaar komen we bijeen om uiteenlopende thema’s zoals verkeersveiligheid, woning-

bouw, groen en voorzieningen met elkaar te bespreken. Na de bijeenkomst zetten we onze woorden 

om in de daden. Heb je zin om een keer aan te schuiven en mee te luisteren wat er in wijk speelt of 

mee te doen? Meld je aan via wijkbelang@lingewijk.nl  

 

Sjors Sportief en Creatief weken  

Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, mogen we er weer tegenaan. Om dit te vieren trappen 
we af met de Sjors Sportief & Creatief weken (4 april t/m 24 april).   

In deze weken kunnen de kinderen (voornamelijk gratis) deelnamen aan verschillen-
de activiteiten van zowel sportieve als culturele aanbieders.   

Het aanbod is te vinden op het digitale sport- en cultuurplatform (https://
sportencultuur.gorinchem.nl/), deze is te vinden via de website van Gorinchem Beweegt 
(www.gorinchembeweegt.nl). Het aanbod is daarnaast ook te vinden op de Sjors Sportief & cultuur 
App die te downloaden is in de App Store of Google Play Store. Meld u uw kind(eren) ook aan?  

 

Tips:  

• Aanmelden is verplicht! VOL=VOL 

• Daag jezelf eens uit om wat nieuws te leren/proberen. 

Enthousiast geworden bij een aanbieder? Vraag dan om meer informatie om vaker te komen. 

We merken dat er toch nog behoorlijk wat kinderen na half 9     

binnen komen. De les in de klas is dan al begonnen.  

Wij vinden het fijn om iedereen ‘s morgens persoonlijk te kunnen 

begroeten vanaf 8.20 uur en met alle kinderen tegelijk te beginnen. 

Vriendelijk verzoek dus om te zorgen dat kinderen op tijd op school 

zijn, zodat zij om 8.30 uur bij de start van de les in de klas zitten. 

 

Wij vragen ook om als er spullen nagebracht worden, deze af te 

geven bij de voordeur van het hoofdgebouw! Het naar de voor-

deur lopen bij de dependance kost leerlingen op sommige dagen 

veel onderwijstijd. En dat vinden we eigenlijk te kostbaar! 

Half 9 in de klas  

mailto:wijkbelsng@liingewijk.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportencultuur.gorinchem.nl%2F&data=04%7C01%7CC.v.Rosmalen%40gorinchem.nl%7C25f55c7e902c4bdc7f7e08da0105d9a7%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637823424115950864%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportencultuur.gorinchem.nl%2F&data=04%7C01%7CC.v.Rosmalen%40gorinchem.nl%7C25f55c7e902c4bdc7f7e08da0105d9a7%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637823424115950864%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchembeweegt.nl%2F&data=04%7C01%7CC.v.Rosmalen%40gorinchem.nl%7C25f55c7e902c4bdc7f7e08da0105d9a7%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637823424115950864%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
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Prins & Prins Muziektheater   

Een vrolijke, luchtige, muzikale voorstelling voor de onderbouw over kriebels 

in je buik, knikkende knieën en dat anders zijn eigenlijk heel gewoon is.  

Wanneer de Koningin begint te piepen en te kraken, wil ze stoppen met   
werken. Kroonprins Frederick moet op het land gaan passen. Dat is echt veel 
leuker om samen te doen dan in je eentje, weet zijn moeder. Er moet dus een 
prinses worden gezocht. Toevallig hebben de Koningin en Lakei Floris al een 
lijstje gemaakt van alle leuke prinsessen! Frederick hoeft alleen maar te kiezen 
op wie hij verliefd wil worden. Maar is dat wel zo makkelijk?! Er reageren heel 
wat prinsessen op de koninklijke contactadvertentie.                                                                          
Prinses Sangria uit Spanje heeft wel heel veel passie en wil een stierenvechter. 
Prinses Olga Lawina uit Oostenrijk kan vooral jodelen en lijkt te veel op zijn 
moeder. Bij niet één prinses voelde hij vlinders in zijn buik. Met Lakei Floris 
bespreekt hij alles en met hem kan hij ontzettend lachen! Misschien is hij wel 

de prins op het witte paard…  

Sprookjesverhalen zijn perfect om af en toe voor te lezen, naar te luisteren of 
te kijken. Dit sprookje is een modern sprookje, met een knipoog naar het   

traditionele sprookje. Herkenbaar en confronterend, maar wel op een grappige, veilige manier gebracht.  

The Mall: kom je ook gezellig? 
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Handige handjes 

Wat ontzettend fijn dat we van 
die handige (groot)ouders op 
school hebben! Kleine reparaties 
aan fietsjes of andere materialen 
zijn soms ontzettend snel en 
goed gedaan. Kunnen wij weer 
lekker doorspelen. 

Daar zijn wij heel blij mee! 

Super bedankt!!! 

Vragenlijst ouders 

Vooraankondiging 

 

Wij vinden het belangrijk om te weten wat ouders vinden van de J.P.Waale. Daarom zetten wij elk jaar 
een vragenlijst uit, waarin we ouders vragen om aan te geven hoe zij over van alles en nog wat     
denken: wat kinderen leren, hoe de sfeer op school is, of de communicatie duidelijk is, etc. etc.  

Ouders ontvangen binnenkort een brief met de link naar de vragenlijst en wat nadere informatie. De 
enquête zal open staan van 28 maart t/m 18 april. 

Wij gaan ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vergelijkbare vragenlijst laten invullen. We 
vinden het namelijk ook belangrijk om van hen te horen hoe zij onze lessen ervaren.  

Daarnaast krijgen ook de leerkrachten vragen voorgelegd. Want ook zij vormen een belangrijk        
onderdeel van de gouden driehoek die we samen met ouders en leerlingen maken. 

Al deze informatie leggen wij naast de plannen die we hebben om ons onderwijs verder te              
verbeteren en helpt ons om de best mogelijke keuzes te maken.  

Wij rekenen er op dat héél veel ouders ons van feedback voorzien om van de J.P.Waale een nog     
betere school te maken! Samen bouwen door! Vul de vragenlijst dus in. 

 

 


