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Al een aantal ouders hebben ons tussen de middag geholpen 
met de pleinwacht. Superfijn, want een paar extra ogen en 
handen kunnen we goed gebruiken. Zeker op de momenten 
dat de bezetting op school toch al krap is.  

Voor de periode tot de kerstvakantie zijn we voor iedere mid-
dagpauze op zoek naar 2 ouders die de pleinwacht willen 
ondersteunen. Het gaat om een uur hulp. Je kunt kiezen uit 
11.45 - 12.45u of 12.15 - 13.15.u In Parro kun je kijken bij de agenda, daar zie je 
een aantal data staan waarop wij nog hulp zoeken. We hopen dat veel verschil-
lende ouders een uurtje kunnen helpen. Zo maken veel handen samen licht 
werk. Het is gelijk ook een kans om te zien hoe onze  kinderen, vanuit de high 
five, positief met elkaar omgaan. In de pauzes willen we de kinderen stimuleren 
om bijvoorbeeld respectvol en vanuit samenwerking met elkaar om te laten gaan.  

Hulp pleinwacht 

Pilot Fitgaaf in gr.4 

 Vorige week is Tom van het FitGaaf! project in groep 4 langsgekomen. Hij heeft 
met de kinderen gepraat over gezond eten, drinken en bewegen. Ook is bespro-
ken waarom het belangrijk is om goed te slapen. FitGaaf is een project van 4    
weken. De kinderen hebben een FitGaaf!-kalender mee naar huis en mogen thuis 
op die kalender een sticker plakken voor elke gezonde actie die ze die dag heb-
ben gedaan. Het plakken van FitGaaf!-stickers gaat vooral om gezonde dagelijkse 
structuur te herkennen. Op jonge leeftijd structuur in gezond eten, drinken en 
bewegen aanleren, maakt het makkelijker om gezond gedrag vast te houden en 
gezond op te groeien. Uit heel veel onderzoek blijkt dat een gezond kind niet  
alleen lichamelijk voordelen heeft, maar ook beter kan concentreren in de klas.    
  
Het FitGaaf!-project vindt op vrijblijvend initiatief voornamelijk thuis plaats, maar 
ook zullen we de komende 4 weken aandacht hieraan besteden in de klas.  
  
Op 22 november wordt het FitGaaf! project in groep 4 feestelijk afgesloten.   

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 3 november Nationaal 
Schoolontbijt  

• 5 november                      
Natuurwerkdag gr.5 

• Woensdag 10 november 
Studiedag                              

= alle leerlingen vrij 

•  
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Ouderraad: iets voor jou? 

De ouderraad van de J.P.Waale is een actieve groep ouders die 

graag leuke activiteiten voor de kinderen helpt organiseren. 

Hou je wel van een feestje? Dan is de ouderraad misschien wel 

wat voor jou! En we hebben nog een plekje vrij! Kortom: geef 

je naam door aan Juf Mylou of Juf Lotte Coenradi. 

Partnerschapsteam: doe mee! 
Graag willen we weer met ouders om de tafel om samen na te denken over mooie ideeën en kansen 

voor de J.P.Waale. We doen dat met ons partnerschapsteam. In de achterliggende Corona-periode 

lukte het ons niet om dat (online) op te pakken. We hebben die gesprekken echter wel gemist. 

Vandaar deze oproep: wil je meepraten in ons partnerschapsteam? Geef je dan op voor 15 november. 

Doe dat ook als je eerder al in het partnerschapsteam hebt gezeten en door wilt gaan. 

Als eerste datum hebben we 22 november om 20.00-21.00 uur geprikt. Nadere informatie volgt t.z.t. 

Schoolontbijt 3 november 

Op woensdag 3 november doen we mee aan het  

Nationaal Schoolontbijt! Tijdens dit ontbijt leren de 

kinderen waarom het belangrijk is de dag op een   

gezonde manier te starten.  

Thuis ontbijten is die dag niet nodig en de kinderen 

mogen in pyjama naar school komen.  

 

Graag uiterlijk dinsdag 2 november een bord, beker, bakje en bestek 

(graag van naam voorzien) in een aparte tas meegeven. 

 

Start !Talent  
Het is weer van start: !Talent. Leerlingen uit de 

groepen 5 t/m 8 hebben geprogrammeerd,     

dieren van lampen gemaakt, poppen gemaakt,   

technisch apparaten uit elkaar gehaald en     

moeilijke én creatieve figuren gemaakt van        

ijsstokjes.  

De leerlingen zijn altijd enthousiast om op deze 

manier met allerlei verschillende workshops aan 

de gang te gaan en kijken nu al uit naar de       

volgende keer! 
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schoolfruit 

In de week van 15 november start het schoolfruit-programma weer. 
Wij zijn ingeloot en mogen dus weer 3x per week gratis fruit uitdelen.  

We moeten nog horen op welke dag het schoolfruit geleverd gaat 
worden. Daar hangt vanaf op welke dagen we het schoolfruit in de 
klassen kunnen gaan uitdelen. Dit horen jullie nog! 

Wat ons opvalt is dat de twee fruitdagen waarmee we dit schooljaar 
gestart er al helemaal bij horen. Complimenten aan jullie ouders hoe 
snel jullie dit opgepakt hebben. High Five! 

MEdiamasters 

In de bovenbouw doen wij in de eerste twee weken van november weer mee aan Mediamasters!  

 

MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, 

speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game       

bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga  

je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit 

en gamen?  

Er komen volgende week ook speciale opdrachten voor ouders 

en kinderen in de bovenbouw om samen én thuis te maken.    

Zo krijgen ouders meer zicht op hoe hun kind omgaat met       

digitale media en ontstaan er waardevolle gesprekken.   

Studiedag 10 november 

Woensdag 10 november hebben wij een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

Met alle teamleden gaan wij ons onder andere bezighouden met ons leesonderwijs. Wij vinden lezen 

ontzettend belangrijk We zijn er dan ook van geschrokken dat in Gorinchem het percentage laag-

geletterden onder 15 jarigen boven het 

landelijk gemiddelde ligt. Bij ons verlaten 

alle kinderen op het zogenaamde             

fundamentele niveau de basisschool en een 

groot aantal zeer ruim daarboven. Toch 

willen we zeker weten dat leerlingen die de 

J.P.Waale verlaten een stevige basis        

hebben!  

Dus gaan we alles wat met lezen te maken 

heeft nog eens na van de kleuters tot en 

met groep 8.  


