
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  1 

17 september 2021 

Activiteiten 

Schoolreis (groep 4, 5 en 6) 21 september 2021 

Schoolreis (groep 7) 23 september 2021 

Startgesprekken (invulling volgt nog) 30 september en 5 oktober 2021 

Schoolfotograaf 6, 7 en 8 oktober 2021 

Start Kinderboekenweek 6 oktober 2021 

Volgende Alegemeen Nieuws 8 oktober 2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

De eerste 2 schoolweken zitten er alweer op. Wij noemen deze periode ‘De Gouden Weken’. In deze eerste 
weken van het schooljaar wordt in de groepen veel gewerkt aan een goed en veilig klimaat in de klas. We leren 
elkaar goed kennen door verschillende activiteiten en opdrachten. Door de hele school zien wij prachtige lessen 
en zijn kinderen enthousiast en actief bezig.  
 

 
Zo zijn er ‘challenges’ tussen de leerkrachten en de groepen, worden verrassingstasjes gemaakt, wordt er 
gewerkt over ‘ik’ en daarmee ook wij en spelen we spellen die er voor zorgen dat het vertrouwen onderling wordt 
verstevigd. Je veilig en goed voelen in de groep is de basis om goed tot leren en spel te komen. Dit vinden wij op 
onze school heel erg belangrijk.  
 
Niet alleen in deze eerste weken, maar gedurende het hele schooljaar gaat het thema gedrag een prominente 
plaats innemen. Met de komst van het thuisonderwijs tijdens de Lockdowns, blijkt dat kinderen simpelweg 
minder hebben kunnen groeien in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dat zie je dan vaak weer een stukje terug 
in gedrag en in de omgang met elkaar. Wij geloven dat lekker in je vel zitten, je veilig voelen en sociaal vaardig 
zijn de basis zijn om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Vandaar ook de keuze om dit hoog op de 
prioriteitenlijst te zetten dit schooljaar.  
 



 

 

 

Gezondheid Marion 
Wat was ik blij dat ik weer gewoon aan het werk kon na een jaar van ziekte. In mei 2020 was er bij mij een tumor 
in de dikke darm gevonden. Vervolgens ben ik daaraan geopereerd en volgden er de nodige (preventieve) 
behandelingen. Helaas zijn er recent uitzaaiingen gevonden en ga ik opnieuw een behandeltraject in. Uiteraard 
blijf ik achter de schermen werkzaam. Dunja van Wingerden is de adjunct directeur. Zij is te bereiken via 
directie.merweplein@stichtingovo.nl Voor haar zal er door het bestuur ondersteuning gezocht worden. Ik hoop 
van harte over enige tijd ander nieuws aan u te kunnen melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marion de Fijter, 
directeur 
 
Schoolbrengweek en praktisch verkeer  
Afgelopen week hebben alle groepen weer deelgenomen aan de praktische 
verkeerslessen. Er is veel aandacht besteed aan hoe de reis van huis naar school en 
andersom . Ook de vaardigheden op de fiets zijn uitgebreid geoefend. Alle 
hulpouders enorm bedankt voor jullie begeleiding en inzet! 
 
Schoolkamp  
Woensdag 8 september vertrokken de beide groepen 8 met de bus naar Bladel om op schoolkamp te gaan. Onder 
een stralende zon hebben onze kinderen deelgenomen aan allerlei activiteiten, zoals het klimbos, Expeditie 
Robinson en natuurlijk de bonte avond. Vrijdag 10 september keerden we weer laat in de middag terug. Wat was 
het een feestje! De kinderen hebben zich opperbest vermaakt en kijken met een voldaan gevoel terug met een 
superleuk kamp. Een kamp om nooit te vergeten!   

 
Informatieavond 
Ook dit schooljaar krijgt u informatie over de groep van uw kind via een PowerPoint 
presentatie. Hierin wordt van alles geschreven en verteld over het leerjaar en de 
groep van uw kinderen.  
 
Startgesprekken 
In Parro kunt u zich aanmelden voor de startgesprekken die binnenkort plaatsvinden. 
Deze gesprekken zien wij als heel waardevol. In de gesprekken kunnen wederzijdse 
verwachtingen worden uitgesproken en is er gelegenheid goed kennis te maken met 
de leerkrachten van de groepen. De leerlingen kunne zelf ook aangeven wat zij dit 
schooljaar nodig hebben om goed tot leren en ontwikkelen te komen. 
 

Bezoek Raad van Toezicht 
Op dinsdag 14 september heeft De Raad van Toezicht van Stichting OVO ons een bezoek gebracht. Zij bezoeken 
ongeveer om het jaar, elke school van OVO en laten zich mede op deze manier informeren over de stand van 
zaken op de scholen. Deze week was dus IKC Merweplein aan de beurt. We hebben eerst uitgebreid met elkaar 
gesproken over onze visie en de speerpunten van ons onderwijs, de invloed van de corona-periode en de inzet 
van de NPO gelden. Ook hebben ze een kijkje in onze keuken mogen nemen en een les in groep 1/2  en in groep 6 
bijgewoond. Er werd ook door de raad enthousiast meegeklapt en gestampt tijdens het maken van de 
vriendenslinger en ook de samenwerkingsopdracht in groep 6 zorgde voor bewondering en inspiratie.  
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Afscheid Corien 
Helaas moeten wij u informeren over het vertrek van juf Corien. Van groep 5B. Zij heeft een nieuwe baan 
gevonden op de Knotwilg te Nieuwpoort. Zij vertrekt per 1 oktober. Corien is een “dijk” van een leerkracht en een 
zeer warme en betrokken persoonlijkheid. We zullen haar missen. Uiteraard gunnen we haar van harte een 
nieuwe uitdaging en wensen we haar veel werkplezier toe! Voor Corien is een nieuwe leerkracht aangenomen en 
dat is Ilze van der Linden. Zij werkt op dit moment nog in Tilburg en we hopen van harte dat zij per 1 november 
bij ons kan beginnen 
 
Kraanwaterdag 
Op woensdag 22 september 2021 is het nationale kraanwaterdag. Op deze dag wordt er op school aandacht 
besteed aan kraanwater. Vraag uw kind(eren) maar wat ze vandaag geleerd hebben.  
 
WAAROM NATIONALE KRAANWATERDAG? 
Woensdag 22 september 2021 organiseren de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven gezamenlijk Nationale Kraanwaterdag. Wij 
nodigen alle basisscholen en bso’s uit om op deze dag aandacht te 
besteden aan kraanwater als gezonde en sportieve dorstlesser. Aan de 
hand van een korte aantrekkelijke les ontdekken kinderen van groep 1 
t/m 8 waarom kraanwater zo gezond is als je sport en beweegt. 
WAAROM WATER DRINKEN? 
Kraanwater is een gezonde en sportieve dorstlesser. We hebben elke 
dag zeker 1,5 liter water nodig. Dat staat gelijk aan ongeveer 8 glazen. Als je sport heb je meer water nodig. Maar 
waarom is het eigenlijk zo goed om water te drinken? 
 
1 Meer dan de helft van je lichaam bestaat uit water. Door te ademen, plassen en te zweten verlies je ook weer 
een deel daarvan. Daarom is het belangrijk om dat water weer aan te vullen. 
 
2 Voor soepele gewrichten heb je ook water nodig. Het kraakbeenweefsel aan het uiteinde van onze botten 
houdt water vast. Het water smeert de gewrichten en houdt ze soepel. 
 
3 Er zitten geen slechte stoffen in water. In water zit geen suiker of kleur- en smaakstoffen. Water bevat daardoor 
geen calorieën. Je wordt er dus niet dik van en je krijgt er geen gaatjes van in je tanden. 
 
Zo zijn er 10 punten te noemen waarom water zo belangrijk voor ons is. U kunt ze bekijken op 
https://kraanwaterdag.nl/waarom-water-drinken  
 
DRINKFLES 
Wij zouden het fijn vinden als alle kinderen een drinkfles/waterfles/bidon/dopper mee naar school nemen, zodat 
ze tussendoor kraanwater kunnen drinken, niet alleen op woensdag 22 september, maar gewoon iedere 
schooldag.  
 
Team Eco-Schools/Leerlingenraad 
Afgelopen donderdag zijn de kinderen voor de eerste keer samengekomen onder begeleiding van juf Dunja en juf 
Sacha.  
 
De kinderen hebben met elkaar kennis gemaakt en hun eerste opdracht gekregen voor in de eerstvolgende 
nieuwsbrief. De opdracht luidt: “Stel je zelf voor en waarom je graag wil deelnemen aan het team Eco-
Schools/Leerlingenraad”. Dit kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. Bent u al nieuwsgierig geworden wie er in 
het team Eco-Schools/Leerlingenraad zitten, kijk dan op onze Facebook/Instagram pagina van onze school. 
 

https://kraanwaterdag.nl/waarom-water-drinken


 

 

 

Trakteren 
De kinderen die jarig zijn mogen vanaf nu weer de klassen rond met hun verjaardagskaart en traktatie. We maken 
daarbij weer een splitsing tussen onderbouw en bovenbouw. De traktaties moeten zoveel mogelijk hygiënisch 
verpakt zijn.  
 
Verjaardagen t/m 9 oktober 

Onderstaande kinderen vierden onlangs of vieren binnenkort hun verjaardag. 
  

datum augustus  datum augustus  datum augustus  datum augustus 

1 sug. Ismail  10 aug. Sven  14 aug. Elias  21 aug. Lola 

2 aug. Fedde   Simon   Nora   Rafi 

3 aug. Joep  11 aug. Chris  15 aug. Stephano   Liv 

4 aug. Floor  12 aug. Joe    Mauro   Julian 

5 aug. Damin   Markus  16 aug. Lizzy   23 aug.  Jayce 

 Ishak   David  17 aug. Owen  25 aug. Celine 

6 aug. Lars    Arman   Eleyna  27 aug. Luke 

7 aug. Sep  13 aug. Ali    Keet   Emily 

8 aug. Sven   Murat  18 aug. Qwin  30 aug. Nora 

9 aug. Indy   Lana  21 aug. Jolene    

 

 
 

datum september  datum september  datum september  datum september 

1 sept. Lynn  10 sept. Sophie  17 sept. Muthana  26 sept. Mylan 

 Lenthe   Sophie  18 sept. Aafke  27 sept. James 

4 sept. Liv   Noah  19 sept. Vasiliki   Yarno 

 Jazzley    Mirthe  21 sept. Britt  28 sept. Devan 

 Maisam  12 sept. Lizzy  22 sept. Daan   Fenne 

5 sept.  Thomas  14 sept. Alper   Evy  30 sept. Jurre 

7 sept. Luuk   Isabella  23 sept. Liv   Toby 

 Morgan   Mayara  24 sept. Mace   Berend 

   15 sept. Luan  25 sept. Thomas   Joris 

       Romme    

 

datum oktober  datum oktober  datum oktober 

3 okt. Hanna  6 okt. Ilíya  9 okt. Robin 

4 okt. Sam   Linn   Robbin 

5 okt. Jenson  7 okt. Jayden    

 



Gorcum Sportmaand 18 september t/ m 17 oktober! 
 
De Gorcum sportmaand komt er weer aan en dat betekent dat u kind ook het Sjors Sportief boekje 
weer heeft meegekregen. Het Sjors Sportief boekje kunt u samen met u kind doorbladeren en kijken 
wat uw kind leuk lijkt om te doen. De gehele sportmaand kun je langs allerlei verenigingen die hun 
deuren vrijblijvend openstellen.  
 
Aanmelden kan vanaf aanstaande vrijdag 10 september om 16.00  uur. Dit kunt u doen door naar 
www.sportingorinchem.nl te gaan. Daar kan dat ook ingeschreven worden. Niet alleen voor kinderen 
staat er aanbod ook maar ook voor volwassenen en senioren is er aanbod. Dus zeker het kijken 
waard. Let wel op dat sommige sporten snel vol kunnen zitten dus schrijf je snel in. Want vol=vol! 
 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met mij opnemen. 
Veel sport plezier en ik hoop jullie snel te zien bij een van de sportpunten! 
 
Met sportieve groeten, 
Sabine van der Wal 
Buurtsportcoach Gorinchem Oost 
 
T (0183) 659 415 (direct) | M (06) 50039751 | s.v.d.wal@gorinchem.nl | 
 www.gorinchembeweegt.nl | Werkdagen ma t/m do 
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Blader samen door het leuke boekje!
Blader door het boekje en ontdek het gevarieerde, sportieve en culturele 
aanbod! U zult ontdekken dat onze gemeente meer te bieden heeft dan u zult 
denken.

Inschrijven altijd via de website www.sportingorinchem.nl 
of download de app!  
Ga naar de website van Sjors Sportief & Sjors Creatief en schrijf uw kind zeer 
eenvoudig in voor de gekozen activiteiten. Noteer de data en tijden in uw agen-
da, zodat het niet wordt vergeten. De aanbieder houdt altijd rekening met de 
komst van uw kind.

Goed bewaren!
Het Sjorsboekje is een bewaargids voor het resterende schooljaar! Er worden 
het hele schooljaar leuke activiteiten aangeboden.

Website

Sjorsboekjes

VEEL PLEZIER MET HET DOORBLADEREN VAN HET BOEKJE! DAT IS AL EEN LEUKE ACTIVITEIT OP ZICHZELF!

Gezinspraatje
Deze week heeft uw kind het Sjorsboekje mee naar 
huis gekregen! Het staat vol leuke kennismakings-

activiteiten van diverse (sport)aanbieders uit de 
gemeente. Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan 

verschillende activiteiten. Vaak gratis en zonder direct 
lid te hoeven worden ontdekt uw kind nieuwe 

activiteiten en wordt er een nieuw talent geprikkeld.

Ontdek je talent!


