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Wat hebben wij het contact met ouders erg gemist en het gevoel van samen ergens voor gaan dat 

daaruit voortvloeit! Tegelijkertijd hebben we ervaren dat de rust in de school voor veruit de meeste 

kinderen erg fijn was. Er is een routine ontstaan waarbij kinderen na het handen wassen snel en 

rustig aan het werk gaan. Ook zien we dat bij met name de jongste kinderen een mooie vorm van 

zelfredzaamheid en samenwerken is ontstaan. Dat willen we graag zo houden. Zeker omdat dit ook 

in onze High Five! staat.  

* Bij de kleuters is er een rooster voor na de voorjaarsvakantie, zodat elke dag een klein aantal ou-

ders mee kan lopen en even in de klas kan. Dit is van 8.20-8.30 uur. Als de bel gaat verzoeken we 

iedereen wel direct afscheid te nemen en weg te gaan. Blijf dan niet hangen en staan praten op de 

gang of voor het raam (bij gr.1/2a). Sta je ingedeeld op een (werk)dag die niet zo handig is, dan 

kun je uiteraard met een andere ouder ruilen. 

* Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat wij ouders op andere momenten uit zullen gaan nodigen om 

weer in de klas te komen. Direct na de voorjaarsvakantie zullen dat de rapportgesprekken zijn en 

daarna komen er nog andere activiteiten waarbij dit mogelijk zal zijn (bijv. Open Dag tijdens de 

week van het openbaar onderwijs, Koningsspelen, !Talent, etc.).  

Na de voorjaarsvakantie verdwijnt ook het mondkapje en de 1,5 m. afstand. Ook dat is iets waar wij 

in het contact met onze leerlingen en ouders erg naar uitkijken. 

 

Wat blijft gelijk? 

• Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. Als de zelftest negatief is, mag een kind naar  

school. 

• Voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 blijft het dringende advies gelden om 2x per week 

een zelftest te doen. Deze zelftesten krijgen deze leerlingen gratis van school mee (ook na de 

voorjaarsvakantie). Veel kinderen hebben gelukkig geen of weinig klachten, maar hebben 

wel het coronavirus. Zij  kunnen dit dan toch aan anderen overdragen, die daar wel flink 

ziek van kunnen worden. 

• Op school wassen wij regelmatig onze handen en niezen wij in de elleboog. 

• Twijfel je over de quarantaineduur of wat je in een bepaalde situatie het beste kunt doen? 

Kijk dan op: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Wij schudden (nog) geen handen. 

Wij zijn ontzettend blij dat we jullie als ouders weer meer en makkelijker gaan ontmoeten! Het was 
lastig, maar we hebben doorgezet en vertrouwen in elkaar gehouden. Daarop kunnen we nu   
samen verder bouwen! High Five! 

Ouders op afspraak binnen 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 

• 23 feb. Rapport mee 

• 28 feb. t/m 4 mrt        
voorjaarsvakantie 

• V.a. 7 mrt rapportgesprek-
ken (inschrijven via Parro) 

• 14 & 15 maart centrale 
inschrijfdagen VO gr.8 

• 21 mrt Open Dag = week 
van het openbaar onderwijs 

• 30 mrt Lenteontbijt 

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Op groen-schoolplein-safari 

15 feb hadden we de eerste tuinactiviteit voor de kinderen van J.P. Waale. Tot het einde 
van het schooljaar zijn de dinsdagen gereserveerd voor groen-schoolplein- onderwijs 
waarin de kinderen de natuur ontdekken,  licht onderhoud zullen doen en gaan        

moestuinieren. 

  

De kleuters die dat wilden mochten 15 min. van hun pauze, voor de eerste keer, door de 

bosjes naast de dependance rennen en klauteren. 

Bijna alle kleuters hebben met heel veel enthousiasme de natuur op het plein ontdekt. 

Tijd ging erg snel voorbij. Dat smaakt smaak naar meer! 

  

Na de kleuters, mocht groep 5 naar buiten. Verdeeld in twee 
groepen zodat de kinderen voldoende begelei-

ding krijgen en de andere helft rustig binnen kan werken. 

De kinderen onderzoeken de geheimen van de grond.  We hebben de verschillen bekeken tussen 

grond in de moestuinbak, onder bomen naast voetbalveld en het zand op de schoolplein. 

De potjes met grond staan nu in de klas en krijgen elke dag een beetje water. Volgende 
week bekijken we of er zaadjes in die grond kiemen zonder dat er gezaaide is. Verder was er nog tijd 
om op safari te gaan. Er zijn allerlei beestjes gevonden slakjes, regenwormen, pissebedden, spinnen 

en rupsen.  De tijd gaat snel als je lekker bezig bent. 

 

Jongerenwerk: The Mall 

Beste ouders/verzorger, 

Misschien kennen jullie ons al wel, of heb je ons wel eens gezien? Namens The Mall jongerenwerk 

zetten wij ons in voor de jongeren in Gorinchem. Vanuit het jongerenwerk doen we verschillende    

activiteiten. Zo zullen we onder andere steeds vaker in de wijken aanwezig zijn om jongeren op te 

zoeken, zullen we bij de sportpunten van Gorinchem Beweegt aansluiten en hebben we een           

jongerencentra in de binnenstad (burgstraat 37).  

Hier zijn jongeren wekelijks op vrijdag (14:00 – 16:00 en 18:00-21:00) welkom om te kunnen           

ontspannen door middel van een potje poolen, FIFA22 en   andere spellen. Daarbij zijn ze ook        

welkom als ze vragen hebben of even een goed gesprek willen.  

 

Daarnaast hebben we ook wekelijks een      

MeidenMall. Dit is iedere woensdag van  

14:30u – 16:00u in de BSO ruimte van de        

J.P. Waale voor meiden van groep 6, 7 en 8. Bij 

de MeidenMall doen we echte meiden dingen. 

De ene week krullen we ons haar, de andere 

week denken we na over onze talenten. Op dit 

moment komen er 22 meiden en zit de groep 

daarmee vol. Wil je dochter wel heel graag 

naar de MeidenMall mag je altijd een appje  

sturen naar Eline, dan zet ze haar op de    

wachtlijst. 

 

 
Groetjes,  

 

Rayban en Eline! 
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Rapportgesprekken 

Voor de voorjaarsvakantie zijn bij de kleuters de plakboeken mee 
naar huis gegeven en voor de    groepen 3 t/m 8 het rapport. Een 
mooi moment om met ouders in gesprek te gaan over de              
ontwikkeling van hun kind. Bij de bovenbouw komen ook de   
leerlingen zelf mee. De bedoeling van zo’n gesprek is altijd om na 
te gaan waar we nu staan, na een lange periode waarin naar 
school kunnen gaan niet meer zo vanzelfsprekend was als twee 
jaar geleden. Ook is van belang waar we naartoe willen en wat 
daarvoor nodig is. Want als we één ding gemerkt hebben op de 
J.P.Waale, dan is het wel: ook als het lastig is zetten we door! Op veel gebieden zien we mooie       
leerresultaten. Daar zijn we trots op. 

Inschrijven voor de rapportgesprekken kan via Parro. Gelukkig kunnen de gesprekken ook weer op 
school in de klas. We zien jullie na de voorjaarsvakantie graag op de afgesproken datum. 

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. 

Het is altijd even wennen om na een vakantie weer naar school te 

gaan. We merken dat er 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  
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 Programma voorjaarsvakantie 

Tijdens de voorjaarsvakantie worden er leuke (gratis) activiteiten voor de jeugd 
en jongeren georganiseerd door Gorinchem Beweegt. Uiteraard allemaal       
volgens de, op dat moment geldende, coronamaatregelen.  

De sportpunten zullen zoals gebruikelijk tijdens de vakantie gesloten zijn.  

 

Let op: je moet je nog wel even aanmelden voor de vakantieactiviteiten, doe dit snel want vol=vol!  
Via deze link kom je op het sportplatform waar al het aanbod te vinden is en waar je jezelf kunt      
aanmelden.  

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe!  

Zelftesten voor smalle beurs 

Vanaf 14 februari 2022 stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zelftesten en mond-
neusmaskers kosteloos beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland, bedoeld om deze ter beschik-
king te stellen aan sociale minima. De gemeente Gorinchem zal hier ook gebruik van maken. Het is 
belangrijk dat u als u financiële drempels ervaart, gratis kunt beschikken over zelftesten en mondneus-
maskers. Vanaf woensdag 23 februari wordt naar alle sociale minima (uitkeringsgerechtigden en    
inwoners die gebruik maken van de minimaregelingen) in Gorinchem een brief gestuurd. Op vertoon 
van de brief kunnen zij 6 mondkapjes en 6 zelftesten ophalen bij één van de uitgiftelocaties (stichting 
Speelgoedbank, Samen Eén, wijkcentrum Rozenobel). Daarnaast worden er extra zelftesten beschik-
baar gesteld aan de voedselbank.  

 

Openingstijden: 

Stichting Speelgoedbank  

• Adres: Gasthuisstraat 34, Gorinchem 

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 10:00 – 16:00 

 

Wijkcentrum Rozenobel  

• Adres: Dukatenplein 2, Gorinchem 

Openingstijden: Maandag t/m woensdag en vrijdag 10:00 – 16:00 

 

• Samen één  (= tijdens schoolvakanties gesloten) 

• Adres: Voermanstraat 2, Gorinchem 

• Openingstijden: Dinsdag 11:00 – 12:00 en donderdag 12:00 – 13:45  

Voorjaarsvakantie 

Volgende week is het voorjaarsvakantie. We zien iedereen graag weer op maandag 7 maart. 

 

https://sportencultuur.gorinchem.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=94&projecten%5B0%5D=2600&projecten%5B1%5D=2001&projecten%5B2%5D=2610&projecten%5B3%5D=2599&sort=date&startDatum=2022-02-25&eindDatum=2022-03-06

