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Wij laten de aangewezen dagen waarop de kleuters door een ouder binnenge-
bracht mogen worden los. Ouders zijn welkom om hun kind binnen te brengen. 
Wel vragen we iedereen om rekening te houden met elkaar én vooral de kin-
deren. Als iedereen elke dag naar binnenkomt en in de gang blijft staan, wordt 
het daar erg druk. De kleuters zijn hier niet aan gewend en de andere manier van 
afscheid nemen zal daarmee voor sommige kleuters ook weer lastig zijn. Graag 
vragen wij alle ouders daar goed rekening mee te houden. 

De kleuterjuffen gaan na hoe we de spelinloop de laatste weken voor de zomer-
vakantie nog op kunnen pakken. Hierover zullen zij in Parro berichten. 

Ook bij hogere groepen is het dus geen probleem om even mee naar de klas te 
lopen.  

Wel vragen we iedereen om zoveel mogelijk op de gang te blijven, zodat het klas-
lokaal de rustige ruimte is die de kinderen inmiddels gewend zijn. Als de bel gaat, 
gaat de les beginnen. Dit is ook voor ouders het signaal om weer naar buiten te 
gaan.  

Ouders in de school 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 6 juni Pinksteren = alle 
kinderen vrij 

• 7 juni schoolreisje gr.3-8 

• 8 juni kleuteruitje 

• 21 juni studiedag = alle 
kinderen vrij 

• 28 juni: voorstelling        
gr.5 t/m 7 in Peeriscoop 

• 29 juni Eindejaarsfeest 

• 6 juli afscheid gr.8 

• 8 juli om 12.00 uur = 
start zomervakantie 

Eindtoets gr.8 

Na de meivakantie hebben de leerlingen 

van groep 8 de uitslag en een leeswijzer 

over de eindtoets meegekregen. Wij zijn 

enorm trots op de behaalde resultaten!!!  

Er zijn gelukkig grote overeenkomsten met 

al onze schooladviezen uit februari en de 

kinderen scoren qua resultaat mooi boven 

het landelijk gemiddelde!  

 

Goed gedaan groep 8! 
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Schoolreis gr.3 t/m 8 (7 juni) 

Beste ouders, 

 

Dinsdag 7 juni is het zover: het schoolreisje voor gr.3 t/m 8!  

We gaan naar Blijdorp.  

We verwachten iedereen 's morgens gewoon om 8.30 uur op school.  

We vertrekken om ongeveer 8.45 uur met de bus. Uiteraard zijn jullie van harte welkom om de        
kinderen uit te komen zwaaien!  

Wij zijn ’s middags rond 17.00 uur weer terug.  

Wat nemen jullie mee?  

• Lunchpakketje  

• Een appel of een ander stukje fruit  

• Voldoende drinken voor de hele dag  

• Het is niet nodig om geld mee te nemen.  

• Bij goed weer: zonnebrandcrème  

• En het belangrijkste: een heel goed humeur!  

Wat trek je aan? Stevige schoenen, niet je allerbeste kleding, hopelijk niet nodig: een regenjas of jack.  

Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden? Geef het even door aan de eigen 
leerkracht! 

 

Om op schoolreisje te kunnen blijven gaan zijn wij afhankelijk van het betalen van de vrijwillige ou-
derbijdrage. We hebben gemerkt dat de prijzen voor met name het busvervoer enorm gestegen zijn, 
waardoor wij fors over het beschikbare budget heengaan. Twijfel je of je het schoolgeld via het linkje 
van Schoolkassa betaald hebt, dan kan de penningmeester van de ouderraad dit voor je nakijken. 
Meld dit dan even bij Hellen. 

Kleuteruitje (8 juni) 

Op woensdag 8 juni gaan de kleuters op pad.  

 

Hoewel we eerder dit jaar al met alle kleuters 

(en groep 3) naar het Natuurcentrum zijn 

geweest,  kwamen ze nu met zo'n ontzettend 

leuk voorstel dat we daar graag weer op in-

gaan! Zij willen        opnieuw allerlei leuke 

spellen klaarzetten, waaronder een reuze-

trampoline, en we kunnen gebruik-maken 

van alle andere faciliteiten daar. Met behulp 

van flink wat ouders die zich hebben aange-

meld kunnen we kleine groepjes maken, zodat overal fijn gespeeld kan worden. 

 

Alle kinderen worden die dag om 9.00 verwacht bij het Natuurcentrum (de kinderboerderij aan het 

Gijsbert van Andelpark). Kinderen die woensdag gebruikmaken van de VSO nemen wij daar mee 

naartoe. 's Middags kunnen alle kinderen tussen 14.00 en 14.15 weer opgehaald worden bij het     

Natuurcentrum. Kinderen die die dag naar de BSO gaan, worden daar afgezet door de leerkracht. 
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 En nog even dit...  

• Met de groepen 5 t/m 8 is een nieuwe ronde iTalent gestart. Met twee extra bijzondere work-

shops: fotografie door Johannes van Camp en Esther Batenburg gaat met een groepje aan de 

slag om helemaal zelf een tas te maken. 

• Na de meivakantie is het rooster voor groep 5 op maandag iets anders geworden, doordat Juf 

Renske niet meer de extra dag kan werken zoals zij flink wat maanden heeft gedaan. Met de  

inzet van de stichting Zieke Docenten en meester Tom is het toch weer gelukt om een invulling 

te vinden voor deze dag. 

• Doordat de creatieve lessen van Juf Dianne zijn verschoven naar groep 8, krijgt groep 6 tot de 

zomervakantie een superleuke muziekles van meester Lex Gorter. Elke week een muzikaal feest-

je! 

• Na lange tijd hebben we weer een ontruimingsoefening gedaan. Om de beurt stonden we met 

iedereen uit beide gebouwen buiten. We doen het nog een keer… maar dan onverwachts.  

Geslaagd voor verkeersexamen  

De kinderen van groep 7 en 8 hebben het landelijk 

verkeersexamen uitstekend gemaakt. Iedere leerling 

is geslaagd! Groep 8 heeft 2 weken geleden het  

praktisch verkeersexamen gedaan en toen was ook 

iedere aanwezige leerling geslaagd.  

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen zich 

veilig en verantwoordelijk in het verkeer kunnen    

gedragen. Zeker gezien het vele en drukke fiets-

verkeer in Gorinchem rondom middelbare scholen. 

De kennis is er en hopelijk wordt dit ook zo in de      

toekomst door de kinderen uitgevoerd!   

 

Meester Geert van de Dierenbescherming gaf groep 5 en 6 veel informatie over dieren en 

wat de dieren nodig hebben om zich fijn te voelen. We hebben ook een spel gespeeld waar-

bij we korte filmpjes over dieren moesten bekijken. Bij de filmpjes hoorden vragen. Er werden 

3 groepjes gemaakt. Binnen het groepje moest dan het juiste antwoord op de vraag gevon-

den worden.  

Ook ontdekten 

we dat onze High 

Five en het logo 

van de dierenbe-

scherming veel 

overeenkomsten 

hebben!  

Dierenbescherming  
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 Dependance in nieuw jasje  

In de dependance zijn in de meivakantie flink wat werkzaamheden uitgevoerd. We hadden helaas 

flink last van stankoverlast door vocht en problemen met de waterafvoer.  

In alle lokalen zijn de vloeren aangepakt: hier ligt nu nieuwe vloerbedekking met een speciale onder-

laag. Ook zijn de leidingen en ontluchting aangepakt. Alle klassen hebben nu een eigen aanrechtje in 

het lokaal.  

Onder de vloer is nu een mechanische ventilatie aangebracht, waardoor er geen vocht meer naar bo-

ven kan trekken. Ook bleek er een scheur in de muur van de kelder te zitten, waardoor water naar 

binnen kon komen.  

De eerste regenbuien zijn we nu goed doorgekomen. Alles is droog gebleven en er is geen stankover-

last. We hopen dus dat deze problemen tot het verleden behoren en dat we ook in dit gebouw in een 

fijne omgeving kunnen leren en lesgeven. 

Afgelopen donderdag is een afvaardiging van de leerlingenraad naar het stadhuis geweest 

voor een gesprek met de wethouder. Tijdens de taallessen was er voor de groepen 6 en 7 de 

opdracht om een klachtenbrief te schrijven. Na het lezen van bovenstaande, begrijpen jullie 

vast waar die brieven over zijn gegaan ☺. En ook al lijken de problemen opgelost, de brieven 

zijn we uiteraard wel gaan aanbieden! 

Daarnaast hebben Tess, Sterre, Lorena en Soufian ook nog de aandacht van de wethouder 

gevraagd voor: de piepschuimbolletjes die uit de muren van de dependance de natuur in zijn 

gestroomd, de verkeersveiligheid voor de school (let op beste ouders: zij vinden dat er te 

hard gereden wordt), het vandalisme door hangjeugd op het schoolplein en hun wens om 

een pannakooi te maken. Wethouder Ro van Doesburg heeft beloofd dat er voor de zomer-

vakantie een schriftelijke reactie van zijn ambtenaren komt op de brieven en hun bezoek.  

Helaas ben ik vergeten een foto te maken van ons bezoek daar (dom natuurlijk)…. Dus moe-

ten we het doen met wat knip en plakwerk. Sorry! 

Naar de wethouder 
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 Schoolplein voor BSO 

Op maandag, dinsdag en donderdag maakt de buitenschoolse opvang (BSO) van SKG gebruik van 

het schoolplein en het grasveld. Er spelen dan onder begeleiding kinderen buiten vanuit alle leeftijds-

groepen. Om dan goed toezicht te kunnen houden, is het schoolplein niet algemeen toegankelijk. 

Kinderen (en ook oudere jongeren) waarvan de ouders geen gebruik maken van de BSO worden dan 

ook gevraagd om het schoolplein te verlaten.  

Medezeggenschapsraad  

 Eerder melden wij jullie dat we op zoek waren naar 

een ouder die lid zou willen worden van onze          

medezeggenschapsraad. Dat is gelukt! Ankie van Hees 

heeft zich beschikbaar gesteld. Ankie is de moeder van 

Art (gr.6) en Morris (gr.1/2B). Dat is mooi, want hier-

door krijgt zij mee wat in de onderbouw speelt, maar 

zeker ook de verhalen vanuit de bovenbouw.  

Ankie was eerder al een graag geziene gast bij ons 

partnerschapsteam, waar zij voor ons een fijne          

gesprekspartner was: opbouwend kritisch én met    

goede suggesties bijv. ten aanzien van de verkeers-

veiligheid voor de school. 

Met een leuke groep enthousiaste ouders en vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan op de 

moestuin en het groene schoolplein. Flink wat onkruid heeft het veld moeten ruimen, de heg 

heeft een knipbeurt gehad, een mooi insectenhotel is geplaatst en ook zijn wat takken uit 

een dode boom gezaagd. Nogmaals een dankjewel aan alle helpende handjes, groot én 

klein! 

Op zaterdagochtend 25 juni gaan we nogmaals aan de slag. Reserveer die datum alvast in je 

agenda. In Parro komt nog een agenda-item, zodat je je kunt aanmelden. 

 

Natuur-werk-ochtend 
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Game On gr.7 &8  

Onze groepen 7 en 8 zijn vandaag bij 
Game On in de Gorinchemse                
Evenementenhal geweest.                    
Toekomst en techniek worden op plei-
nen levend gemaakt voor de kinderen. 
De pleinen worden ingericht door circa 
60 scholen en bedrijven.  De activiteiten 

varieerden van bouwen, metselen, computer tekenen, vogelhuisje 
maken, ambulance bezoek, hartslag meten, programmeren robot-
maatje, windmolen  maken, elektriciteit opwekken, storingen op-
lossen bij een  ophaalbrug, warmtepomp, zonnepaneel etc. Kort-
om het draait allemaal om beleven, doen en ervaren van leuke en          
leerzame doe-activiteiten. In 2019 kwam Game On in het jeugd-
journaal.  

Via de volgende link kun je een indruk krijgen:                    

https://www.schoolenbedrijf.nl/media/  

Voorstelling gr.5 t/m 7 

Van een klassiek sprookje tot een eigentijds en humo-
ristische voorstelling met veel interactie, muziek en 
dans! De voorstelling Atalanta Powergirl vertelt twee 
verhalen. De mythe van Atalanta en het    verhaal van 
vier acteurs. Een vertelling in sneltreinvaart met uitstap-
jes naar discussies tussen de       acteurs. Deze voorstel-
ling wordt gespeeld door vier professionele acteurs/
dansers.  

Atalanta Powergirl is gebaseerd op de Griekse mythe 
Atalanta. Het verhaal over een meisje dat door haar 
vader, de koning, wordt achtergelaten in het bos,    
omdat hij enkel een zoon wilde. Atalanta wordt opge-
voed door beren en leert te overleven in het bos.       
Iedereen bewondert haar kracht, snelheid en lef. Ze is 
sneller dan de wind en kan jagen als de beste.        
Wanneer een enorm zwijn het land teistert, komt de 
berenkracht van Atalanta toch wel goed van pas... 
Haar vader ontvangt haar weer met open armen maar 
wil wel dat ze op zoek gaat naar een huwelijks-
kandidaat. Oja...Zij gelooft niet in liefde! Tot dat        
Hippomene verschijnt. De actrice Atalanta wil dat     
Hippomene door een meisje gespeeld wordt...de      
andere acteurs denken hier anders over. Ook over een 
hardloopwedstrijd. Dance battles zijn veel cooler!  

 

Wij gaan op 28 juni naar deze voorstelling kijken. We 
lopen dan met de groepen naar theater Peeriscoop.  

https://www.schoolenbedrijf.nl/media/
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Merwede (Kids) Triathlon 

Eindelijk is het zover… Evenementen mogen weer! Wij stellen je graag op de hoogte van de Merwede Triathlon. 
De vierde editie van de Merwede Triathlon zal plaatsvinden op 26 juni 2022. Dit jaar hebben we een speciaal 
aanbod voor kinderen. Kinderen van 8 t/m 14 jaar konden altijd al deelnemen aan de speciale Kids Triathlon. Dit 
jaar kunnen kinderen ook deelnemen in een team of samen met een ouder. Deelname aan de Kids Triathlon, 
Kids Teams Triathlon of de Ouder-Kids editie is gratis. 

  

Voor kinderen zijn de afstanden als volgt: 150m zwemmen in het buitenbad van het Caribabad, 4km fietsen en 
1,2km lopen.  

 De afgelopen 2 jaar hebben scholen, sportclubs en zwembaden regelmatig de deuren moeten sluiten door co-
rona. Uitgerekend deze plekken zijn zo belangrijk voor kinderen om te kunnen sporten. Wij zijn wij heel be-
nieuwd naar de conditie en gezondheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Zijn ze meer gaan sporten, of 
juist minder? Hebben ze nog wel genoeg kunnen bewegen? Tijd om de balans op te maken! Wij roepen ieder-
een op om de uitdaging aan te gaan, doe mee aan de Merwede Triathlon!  

  

Een deelname aan de Merwede Triathlon is een leuke manier om kennis te maken met andere sporten. Het mo-
tiveert om in beweging te komen, zorgt voor mooie herinneringen en komt teambuilding ten goede. Dus daag 
jezelf, je kind, je ouders of je klasgenoten uit. Schijf je in voor de Merwede Triathlon. 

 oor iedere deelnemer is er de mogelijkheid om vooraf gratis te komen oefenen. Het zwemmen kan geoefend 
worden op 11 en 18 juni in het Caribabad. Op 9 en 16 juni zijn alle deelnemers welkom op de atletiekbaan van 
Typhoon om een looptraining te volgen. 

  

Voor meer informatie: www.merwede-triathlon.nl  

Merwede Triathlon promofilmpje (https://fb.watch/d5UYn8Z3Ll/) 

Pleegouder: iets voor jou? 

Pleegouder worden? U heeft het in zich!  
 

Elk kind verdient het om vanuit een veilig thuis op te groeien en te genieten van het leven.  
Wilt u voor een korte tijd betrokken zijn of juist liever voor de lange duur? Heeft u alleen in het week-
end tijd of kunt u ook door de week? Horizon Pleegzorg heet u graag van harte welkom.   
 

Kom naar onze voorlichtingsavond in Dordrecht! 
 

Tijdens onze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te maken, te weten te komen of 
het pleegouderschap bij u past en kunt u vragen stellen aan een pleegouder uit uw regio.  
 

We zien u graag op: maandag 18 mei 2022 om 20.00 uur in Dordrecht.  
De avond vindt plaats op ons kantoor aan de Korte Parallelweg 1 in Dordrecht. 
 

U kunt zich aanmelden via www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/  

  
Voor meer informatie over pleegzorg en voor een kort filmpje van een pleeggezin, ga naar 
www.horizonpleegzorg.nl  

 

http://www.merwede-triathlon.nl
https://fb.watch/d5UYn8Z3Ll/
http://www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.horizonpleegzorg.nl%2F&data=04%7C01%7Ccarlijn.vandijk%40horizon.eu%7Cb102271ae47047fc8aa808d9be101a70%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637749798626207968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
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Verkeersveiligheidsworkshop
In samenwerking met de Regio Alblasserwaard en School Op Seef 

organiseert Veilig Verkeer Nederland een verkeersveiligheidsworkshop 

voor scholen, ouders en andere geïnteresseerden in de gemeente 

Gorinchem. We zien je graag daar! Meld je kosteloos aan, uiterlijk op 

9 juni (let op: beperkte beschikbaarheid). 

 

Locatie: Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1

Datum en tijd: woensdag 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur

Aanmelden: vvn.nl/ja-ik-meld-mij-aan-voor-de-verkeersveiligheidsworkshop

Programma:
13.45 uur – 14.00 uur Inloop

14.00 uur – 14.05 uur Welkom

14.05 uur – 14.30 uur Verkeersquiz

14.30 uur – 15.00 uur  Neurowetenschapper aan het woord;  

Leer over het effect van de ontwikkeling  

van kinderen en hun gedrag in het verkeer!

15.00 uur – 15.45 uur  Kom zelf in actie;  

praktische verkeersles!

15.45 uur – 16.00 uur Interactieve sluiting

Maak 
kans op 

een leuke 
prijs!

maakt een punt van nul.nl

http://vvn.nl/ja-ik-meld-mij-aan-voor-de-verkeersveiligheidsworkshop

