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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vandaag start de meivakantie. De komende twee weken kan iedereen even bijkomen van de afgelopen periode.
We hopen dat u ondanks alle beperkingen samen kunt genieten van de vakantie.
De afgelopen weken stonden helaas weer vaak in het teken van corona. Regelmatig moest er een klas in
quarantaine doordat er iemand positief getest was of moesten we een groep naar huis sturen omdat er geen
leerkracht beschikbaar was. Wanneer we de informatie krijgen dat er binnen de school iemand positief getest is,
dan nemen wij altijd contact met de GGD op. De GGD adviseert ons welke stappen er genomen moeten worden.
Als school hebben we er regelmatig mee te maken dat één van de leerkrachten zelf in quarantaine moet of in
afwachting is van een uitslag van een test. We realiseren ons dat we iedere keer een groot beroep op u doen
wanneer er een groep naar huis wordt gestuurd. U verdient een groot compliment hoe u alles weet te
organiseren en uw kinderen thuis weer aan het werk weet te krijgen! We begrijpen heel goed dat dit voor u ook
niet eenvoudig is.
Er wordt ook veel gevraagd van de collega’s. Het is fantastisch om te zien hoe flexibel ze in deze bijzondere tijd
zijn. Samen blijven ze de schouders eronder zetten. Ze willen het beste voor uw kind! Fijn dat we zoveel positieve
reacties krijgen hoe we alles georganiseerd hebben. Dank voor uw begrip
We wensen u een heel fijne en zonnige meivakantie.

Weer terug op school
Na een lange ziekteperiode (10 maanden) ben ik druk bezig met mijn re-integratie. Mijn herstel verloopt goed en
ik kan steeds meer werkzaamheden hervatten. Gelukkig zijn de vooruitzichten goed en blijf ik onder controle. Het
is heerlijk om weer een aantal dagdelen op school te zijn.
Marion de Fijter, directeur
De IEP eindtoets
Deze week stond voor de groepen 8 de IEP eindtoets op de planning.
Nog één keer mochten de kinderen laten zien wat ze allemaal geleerd
hebben. De IEP eindtoets bestaat uit twee onderdelen, namelijk taal en
rekenen. Onder taal valt spelling, werkwoordspelling en begrijpend
lezen. Twee ochtenden (dinsdag en woensdag) hebben de kinderen
zitten zweten op deze toets. De gemaakte boekjes zijn inmiddels
opgestuurd en de uitslag horen we over een aantal weken. Spannend!

IKC 0 t/m 6jaar
We mogen al een tijdje niet bij elkaar over de vloer komen, maar we zijn elkaar niet vergeten.
Nog steeds werken we op dezelfde momenten aan hetzelfde thema. Na de meivakantie starten we bij de
kinderen van 0 t/m 6 jaar met het thema verkeer.
Bij de kinderen van 0 tot 4 jaar gaat het over het
verkeer in het algemeen en bij de kleuters maken we
het een stapje moeilijker, namelijk met ‘verkeer in
de ruimte’!
Op onze ramen laten we zoveel mogelijk zien waar
we het over hebben, we tekenen en schilderen erop
los! Aangezien u als ouder iedere dag een rondje om
de school heen loopt, kunt u gelijk zien wat we aan
het doen zijn bij het KDV, de POV en de kleuters.
Op bezoek gaan bij elkaar is helaas niet mogelijk
maar we denken wel aan elkaar. Zo gaat één van de
juffen weer digitaal een verhaal voorlezen en deze
kunnen de peuters dan in de groep of thuis terugkijken. De juffen van het KDV en de POV doen dan ook weer iets
leuks voor ons terug!
Vergroening van ons schoolplein
Ons schoolplein heeft nu nog een betonnen uitstraling, maar in de toekomst willen we de betonnen uitstraling
veranderen in een groen/blauw schoolplein.
Wat is een groenblauw schoolplein?
Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen, dat uitnodigt tot spel en buitenlessen. Het
zorgt ervoor dat de kinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en het
verbetert de leerprestaties. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Bovendien is er aandacht voor
opvang en afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen op ons schoolplein bij hevige regenval.
Maar er is ook aandacht voor voldoende ruimte voor het rijdende materiaal en de mogelijkheden tot het spelen
met een bal in de vorm van voetbal, basketbal of lekker overgooien naar elkaar. De invulling hiervan moet nog
besproken worden.
Maar voordat het allemaal zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan.

De stappen die we al gemaakt hebben.
Dit alles willen wij niet alleen bedenken, maar we willen ook graag input van onze leerkrachten/ondersteuners,
leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). Daarom hebben we gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit is gedaan
door alle leerkrachten, onderwijsassistenten en 6 leerlingen per groep van de groepen 4 t/m 8. Hierbij zaten ook
de leerlingen die deel uitmaken van het Eco-Schools team. En de laatste in de rij waren de ouder(s) en
verzorger(s).
De vragenlijsten worden de komende periode geanalyseerd en wij hopen op een mooi uitgangspunt om met de
architect en de werkgroep aan de slag te gaan.
In het laatste kwartaal van vorig jaar hebben we al kennis mogen maken met de
architect. Zij is niet nieuw binnen de Stichting OVO. Ze ondersteunt diverse scholen bij
het veranderen van het schoolplein. Inmiddels heeft ze ook een kijkje genomen op
ons schoolplein. Ze heeft indrukken opgedaan over hoe onze leerlingen het plein
gebruiken en hoe onze school gelegen is.
Een aantal kinderen heeft ook al een mooi ontwerp van een schoolplein gemaakt,
zoals zij willen dat het nieuwe schoolplein eruit kan komen te zien. Die tekeningen
gaan we ook gebruiken.
Kortom al veel materiaal om tot een mooi, nieuw, groener schoolplein te komen.
Via onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden.
Koningsspelen
Vandaag stond de dag in het teken van de Koningsspelen! Gekleed in het rood, wit, blauw en oranje konden alle
kinderen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. De dag werd op het achterplein feestelijk geopend met
de dans van Kinderen voor Kinderen. Na de opening volgde in de klas de rest van het
dagprogramma. Voor de kleuters bestond dat programma uit verschillende spellen in
de klas en op het plein. Daarnaast stonden er ook twee leuke springkussens waar de
groepen 1/2 en de peuters van de kinderopvang om de beurt op konden springen.
Voor de groepen 3 t/m 8 stonden er drie activiteiten op de planning: de dribbeldisco
in school, een grote trampoline en wat kleine spelletjes bij de parkeerplaats en in de
Elzenhof stonden de kantelmuur en de tumblingbaan van OKK. Als afsluiter hebben
alle kinderen een lekker ijsje gehad. Dat hebben ze wel verdiend na al dat sporten en
bewegen vandaag! We kunnen terugkijken op een feestelijke en geslaagde dag.
Gedragsspecialisten
Sinds dit schooljaar zijn er twee gedragsspecialisten op IKC Merweplein, namelijk Corien Verkaik en Sharona
Duyzer. Zij hebben regelmatig overleg over structurele verbeterpunten en borging van de huidige zaken omtrent
gedrag. We zijn op dit moment bezig om het sociaal emotioneel leren in onze school gestructureerd in te bedden
in het onderwijs. Op deze manier krijgen onze leerlingen in de basisschoolloopbaan handvatten en
(basis)vaardigheden aangeleerd die ze in sociale situaties nodig kunnen hebben. Een kind doorloopt van nature
een sociaal emotioneel ontwikkelingsproces, maar het ondersteunen en versterken hiervan vinden wij als school
belangrijk. De school is op dit moment op zoek naar een passende methodiek om dit gestructureerd, schoolbreed
aan te gaan bieden. Wanneer leerlingen sociaal vaardiger zijn, zullen zij meer tools hebben om zich staande te
houden in de maatschappij waarin soms al op jonge leeftijd veel gevraagd wordt van een kind. We houden u op
de hoogte van de vorderingen.
Groet,
Corien en Sharona

Grej of the day
In groep 5 zijn we dit jaar gestart met Grej of the day. Grej betekent ‘ding’. Op maandag geven we de kinderen
een raadsel. De volgende dag vragen we de kinderen wat het antwoord op het raadsel zou kunnen zijn. Soms zijn
er meerdere oplossingen mogelijk. Daarna geven we een PowerPointpresentatie van 8 tot 10 minuten over het
onderwerp wat wij bedoelen bij het raadsel. De kinderen maken hierbij aantekeningen in een boekje. Wat wist je
nog niet, wat vond je het meest interessant, enz. Van water tot de trein, van de voedselbank tot Antarctica,
allerlei onderwerpen komen aan bod. De kinderen leren, zijn enorm betrokken, enthousiast, nieuwsgierig, leggen
verbanden tussen de verschillende onderwerpen. En regelmatig tijdens andere lessen, komt ineens de opmerking
van een van de kinderen: “Hé juf, dat hebben we gehad bij de Grej of the day.” De laatste dinsdag voor een
vakantie spelen we een quiz (Kahoot) over de onderwerpen die aan bod zijn geweest.
Grej of the day – kennis is cool

Meerkunners
Na het vertrek van juf Marianne hebben juf Monique Gruiters, juf Anita en juf Sabina de groepen met
meerkunners op zich genomen. Zij willen voor de kinderen, die meer nodig hebben dan het werk in de klas,
voorzien in die behoefte.
Bij de kleuters is er gewerkt aan het thema ‘mijn lichaam’. De kinderen hebben het over verschillende organen
gehad en ook proefjes gedaan. Proefjes waarbij ze hun longen moesten gebruiken, of juist hun hersenen of
moesten meten met hun lichaam. Later werd er nog geprogrammeerd met de Bee-bot. Het nieuwe thema
waaraan gewerkt gaat worden, is ‘sterren en planeten’.
We beginnen de lessen vanaf groep 3 vaak met een denksleutel, raadsels, een
geheugenspelletje of een opdracht om logisch te denken. Bij een denksleutel wordt er
een beroep gedaan op creatief leren denken (bijv. waarom wast het luipaard de vlekken
van zijn vacht? Of verzin vragen bij het antwoord ‘een slang’).
Met de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt aan het project ‘Het dierenrijk’. Hierin leren ze
over verschillende groepen dieren. De zoogdieren en reptielen zijn al aan bod geweest.
De kinderen leren om informatie op te zoeken en gebruiken soms zelfs al een atlas. Zij
hebben o.a. hun lievelingszoogdier getekend, een woordspin gemaakt en een gedicht
over een krokodil geschreven.
Met de groepen 5 en 6 werken we aan het project 'Reis om de wereld'. Hierin komen alle werelddelen aan bod.
De kinderen hebben het al over Europa en Afrika gehad. Ze hebben informatie opgezocht en gewerkt met een
atlas. Er is een woordspin/collage gemaakt over een land in Europa. Bij Afrika hebben ze een gedicht over de
arme mensen geschreven.
De groepen 7 en 8 hebben gewerkt aan het thema ‘recht’; daarbij is er een echte rechtszaak nagespeeld. Hierna
zijn zij gestart met de evolutietheorie. Ze onderzoeken de biologische evolutie, technisch evolutie en culturele
evolutie. Tijdens de bijeenkomsten zijn doorzetten en leren leren heel belangrijk.

WIFI
Van oude naar nieuwe wifi-situatie.
Het IKC Merweplein ging als eerste OVO-school over op een nieuw wifi-systeem.
In de week van 6 t/m 9 april is de nieuwe wifi aangelegd. In die week hebben we weer even op papier moeten
werken. Dat was voor sommigen van ons wel weer even wennen, om te schrijven i.p.v. te typen.
Maandag 12 april konden we gebruikmaken van onze nieuwe wifi-omgeving. We hadden natuurlijk gehoopt dat
we de vlag konden uithangen, maar helaas werkte het nog niet helemaal
optimaal. Achter de schermen moesten we nog aan de slag om ‘de
kinderziektes’ eruit te halen.
Deze week maken wij met veel plezier gebruik van onze nieuwe wifi en
kunnen de kinderen digitaal hun lessen volgen.
Met vriendelijke groet,
Danielle Schreuders
Schoolmaatschappelijk werker en jeugdprofessional
Aan alle basisscholen in Gorinchem zijn een schoolmaatschappelijk werker en jeugdprofessional vanuit het Sociaal
Team verbonden. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding? Over de emoties, het gedrag en/of de
weerbaarheid van uw kind? Is er sprake van een scheidingssituatie of hebben jullie op een andere manier te maken
(gehad) met rouw en verlies? Voor dit soort vragen kunt u bij ons terecht voor hulp of ondersteuning.
Contact?

Iris den Otter
Schoolmaatschappelijk werker
0625076406
iris.denotter@stgorinchem.nl

De jeugdprofessional is Linda Littel.
Met haar komt u in contact via
de schoolmaatschappelijk werker of school.

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld als laagdrempelige hulpverlening die snel ingezet kan worden. Daarom zal
altijd eerst gekeken worden of dit passend is als er hulpvragen zijn. Als er meer en/of gespecialiseerde hulp nodig
is kan de jeugdprofessional betrokken worden. Dat gaat altijd in overleg en met toestemming van de ouder(s) met
gezag en kan via de schoolmaatschappelijk werker of school.
Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij de leerkracht, intern begeleider of u kunt ons bereiken via
bovenstaande gegevens.

Verjaardagen t/m 31 mei
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.

datum
april
28 april Pip
Destiny
29 april Delilah
Dimitra
Tess

datum
2 mei
4 mei
5 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei

mei
Evy
Matts
Julia
Thomas
Adam
Sarah
Jaivey
Luka
Fer
Zya
Ruben
Noor
Seb
Dani

datum
mei
13 mei Nina
Jord
14 mei Moos
15 mei Jurre
16 mei Dylan
17 mei Noud
20 mei Scott
Nina
Cecilia
21 mei Faye
Finn
Sem

datum
mei
22 mei Tigo
Gabi
Yze
23 mei Melissa
26 mei Noor
27 mei Stan
29 mei Jessy-Beau
Siem
30 mei Djevon
31 mei Rodayna
Jesse
Ilja

De sportpunten in Gorinchem Oost blijven doorgaan!
Zoals je wellicht al gehoord hebt zijn er verschillende sportpunten in de wijk van Gorinchem
Beweegt. Sportpunten waar je gewoon gezellig met vriendjes of vriendinnetjes aan mee kan doen.
Waar je lekker kan bewegen door een potje voetbal maar ook spullen van onze sportcontainer kan
gebruiken. Je kan dus zelf bepalen wat jij leuk vindt om te doen en vaak doen we ook nog een leuk
groot spel zoals levendstratego of kat-en-muis voor de jongeren kinderen.
Ook bij jullie op het schoolplein zijn wij elke week te vinden. Elke woensdag middag willen we jullie
graag mee laten doen. Kom daarom op woensdag van 14.45 uur tot 16.00 uur meedoen op het
schoolplein van IKC Merweplein. (aan de achterkant van de school).
Naast dit leuke sportpunt hebben we ook nog de volgende sportpunten in de wijk:
Maandag Sportpunt ’t Haagje
15.15 uur – 16.30 uur
Locatie: park ‘t Haagje
Donderdag SNS Streetsoccer Gorinchem Oost
15.15 uur – 16.45 uur
Locatie: kunstgrasveld voetbalvereniging GJS
Vanaf 10 jaar
Het sportpunt op jullie school:
Woensdag Sportpunt IKC Merweplein
15.45 uur – 16.00 uur
Locatie: Schoolplein achterkant IKC Merweplein
In de vakanties gaan de sportpunten niet door, maar zijn er vaak andere leuke activiteiten kijk
daarvoor op: www.gorinchembeweegt.nl. En houdt vooral ook onze Facebook en Instagram in de
gaten.
Zelf nog een leuk idee wat we kunnen doen. Wil je misschien ook iets van meidensport doen of iets
anders. Je mag mij altijd benaderen. Mijn gegevens staan aan het einde van dit nieuwsbrief stukje
Hopelijk zie ik jullie na de vakantie allemaal!

Met sportieve groeten,
Buurtsportcoach Sabine van der Wal
M (06) 50039751 |
s.v.d.wal@gorinchem.nl |

