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En toen? 

Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek. Een goed moment om extra 

aandacht te besteden aan lekker lezen! Deze keer zijn we terug in de tijd gegaan met het 

thema ‘En toen?’  

Bij de kleuters zijn heel wat Romeinen langs gekomen. Groep 3 en 4 hebben samen aller-
lei activiteiten op het Leerplein gedaan (het plezier spatte er vanaf). Groep 5 en 6 hielden 
een heuse boeken-speeddate (dat leverde leuke aanraders op). Groep 7/8 is op reis door 

te tijd gegaan. Dat leverde mooie verhalen op! 

Koop je tijdens de Kinderboekenweek bij de Bruna een kinderboek, lever dan de kassa-
bon bij ons in. Wij mogen met de ingeleverde bonnetjes een aantal kinderboeken uitzoe-
ken voor onze bibliotheek. En nieuwe boeken… daar houden wij wel van! Hoe meer kas-

sabonnen, hoe meer boeken. Doe je mee? 

Kinderboekenweek 

!Talent van start  

Vanaf 23 september is voor de groepen 5 t/m 8 weer !Talent van start gegaan. 

De leerlingen uit deze groepen mogen groepsdoorbrekend kiezen uit verschillen-

de workshops. Dit keer zijn dat: programmeren, handletteren, digitale boeken 

maken en spellen creëren.   

!Talent staat altijd garant voor een hoop creativiteit en plezier.  

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 Alle activiteiten zijn tot 
de herfstvakantie onder 

voorbehoud 

 16 okt. Verkiezing      
Leerlingenraad 

 Herfstvakantie                  
19 t/m 23 oktober 

 28 okt. Doe-ochtend 
gr.7/8 op OVO-VO-

scholen  
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Verkeersveiligheid om school 

Het wordt weer wordt kouder en natter. We merken dat aan het aantal auto’s dat zich door de smalle Herman 

de Ruyterstraat moet wringen om bij school te komen.  

Graag willen wij ouders vragen om hun kinderen bij voorkeur lopend of met de fiets naar school te brengen. 
Daarmee vermijden we drukte en het zorgt ook voor meer verkeersveiligheid in de straat. We zien zo nu en dan 
dat auto’s maar net fietsende kinderen (of hun ouders) missen. Gelukkig gaat het meestal goed, maar we willen 

graag samen met jullie voorkomen dat er wel een keer een botsing komt.  

Dus op een rijtje: 

 Kom lopend of met de fiets naar school 

 Is het toch echt nodig om met de auto te ko-
men: parkeer dan wat verder van de school af 
en loop het laatste stukje. Het kleine afzetstrook-

je voor de school en het KDV is maar klein.  

 Rij rustig; zowel op de fiets als met de auto 

Vragen rondom Corona 
Geregeld bereiken ons vragen rondom de coronamaatregelen voor basisscholen. Hieronder de meest 
gestelde vragen (meer info ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-

en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs):  

 Mag mijn kind met lichte klachten naar school?  

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

 als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona (zoals: hoesten, benauwd, koorts);  
 als het kind een huisgenoot is van iemand met corona (dan gelden de quarantaineregels);  
 als een huisgenoot van het kind naast milde corona-gerelateerde klachten ook last heeft van 

koorts of benauwdheid. 

 Moet mijn kind of de leerkracht een mondkapje dragen? 

Nee. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is 
de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijs-
personeel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen 

volwassen verplicht.  

 

Verkiezing Leerlingenraad 
Op vrijdag 16 oktober zijn de verkiezingen van onze leerlingenraad. Uit de 
groepen 6 t/m 8 worden dan uit elke klas twee vertegenwoordigers gekozen. 
Zij gaan gedurende het schooljaar een aantal keren met elkaar én meester 
Tom rond de tafel zitten om zaken te bespreken die zij graag zouden willen 
verbeteren. Zo heeft de vorige Leerlingenraad meegedacht over de keuzes 

voor de thema’s die zij met Eco-schools zouden willen aanpakken en werd  
vorig jaar de prijs voor ‘Sportiefste school’ in ontvangst genomen.                    
We zijn nieuwsgierig naar de ideeën waar de klassenvertegenwoordigers dit 

jaar mee zullen komen!  
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Ventilatie = goed! 

Afgelopen maand is de ventilatie van onze 
school onderzocht. Dat gebeurde op         
verzoek van het Landelijk Coördinatieteam 
Ventilatie op Scholen (LCVS). We moeten 
voldoen aan het opgestelde Bouwbesluit en 
aan aanvullende richtlijnen. En dat doen we. 
Onze luchtverversing functioneert boven de 
gestelde norm. 

De ventilatie op onze school (zowel het 
hoofdgebouw als in de dependance) is  
daarmee goed te noemen.  

Gesprek met de inspectie 

Op 1 oktober heeft een prettig gesprek plaatsgevonden met de      
inspectie van onderwijs. Dit jaar was de J.P.Waale hiervoor uitgeno-
digd in het kader van het themaonderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en 
de leerlingpopulatie’. De inspectie voert dan door het hele land     
gesprekken met scholen en haalt informatie op die zij opnemen in 
‘De staat van het onderwijs’, die jaarlijks in april verschijnt. 

Met veel belangstelling werd geluisterd hoe wij op de J.P.Waale   
continu bezig zijn om de kwaliteit van ons onderwijs op een zo hoog 
mogelijk niveau te houden. Dit doen wij door in de eerste plaats te 
zorgen voor een positief schoolklimaat. In een school/klas waar je je 
veilig voelt, kom je het beste tot leren. Uiteraard is alleen een prettige 
sfeer niet voldoende. Er is ook een goede leerkracht nodig. Als team 
werken wij met kwaliteitskaarten voor alle vakgebieden. Deze kwali-
teitskaarten vullen wij aan met waardevolle en effectieve strategieën 
uit vakliteratuur. Ook bespreken we regelmatig met elkaar hoe het 
gaat in de klas en helpen we elkaar beter worden. Op die manier 
werken we aan een professionele leergemeenschap. En we zien dat 
het werkt! We zien mooie stappen in het leerproces van onze leer-
lingen en zien hen steeds meer eigenaar worden van hun eigen   

leren. Dit alles resulteert er in dat leerlingen steeds meer leren en betere resultaten op toetsen halen.                                                  

Dat is wel een HIGH FIVE waard!!! 

Speurtocht Burendag 

Een heel andere Burendag dit jaar dan we de afgelopen jaren 
gewend zijn, maar toch heel geslaagd. 

Een aantal kinderen heeft de speurtocht gelopen. Dankzij de 
sponsoring van Burendag door Corbion, hebben deze kinderen 
een klein presentje ontvangen. 
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natuurwerkdag moestuin 

 
Om de vaart er in te houden, houden we een aantal Natuurwerkdagen met 
ouders en kinderen op de moestuin. De eerste van zaterdag hebben we 
helaas af moeten lassen. Een combinatie van erg weinig aanmeldingen om 
te helpen en koud/regenachtig weer. 

Het is de bedoeling half november, half maart, begin mei en eind juni    
nogmaals zo’n ochtend te organiseren. Dit is wel afhankelijk van de         
belangstelling, want zonder hulp wordt het toch lastig om dit prachtige 
project overeind te houden.  

Je kind op TikTok? Kijk en doe mee! 

Je kind op TikTok? Kijk en doe mee! 

 
TikTok is niet weg te denken uit de wereld van kinderen en tieners. De app met filmpjes van 15 secon-
den met allerlei dansjes, sketches en challenges biedt een creatieve online verzamelplek, waar jong en 
iets minder jong zich weten te vermaken. Het biedt bovendien een platform om te ontdekken wie ze 
zijn. Ze experimenteren met hun identiteit en krijgen door likes en reacties de aandacht en               
bevestiging waar ze naar op zoek zijn. 

Tussen de onschuldige filmpjes verschijnen soms ook schokkende 
beelden, en kunnen er vervelende berichten binnenkomen. Een 
TikTok account staat automatisch op ‘openbaar’; op die manier 
krijg je sneller volgers en likes, maar naast je video’s wordt veel 
extra informatie openbaar gemaakt. Onder andere oudere man-
nen maken hier misbruik van en benaderen kinderen en jongeren 
rechtstreeks met onsmakelijke voorstellen. De privé-modus is dus 
aan te raden en maak gebruik van ‘Family Pairing’ (= ouderlijk  
toezicht). 

 

Nog belangrijker is het om van jongs af aan betrokken te zijn bij de internetbelevenissen van je kind. 
Kijk mee, en doe ook mee! Toon interesse, vraag wat ze zien en beleven, en maak zelf ook een keer 
een coole video. TikTok kent allerlei risico’s, maar samen kun je er een leuk avontuur van maken. 

Vragen over TikTok of het instellen van Family Pairing? Stuur dan een mail naar leenard.kanselaar@yfc.nl.    
Leenard Kanselaar is jongerenwerker bij The Mall Gorinchem en expertcoach mediaopvoeding.  

kledingactie 

De zomer lijkt nu toch echt over.  Ga je dan de kledingkast opruimen? Denk 

dan aan ons! Wij zamelen namelijk al een aantal jaren kleding in, wat wij aan-

bieden aan recyclebedrijf Schmaal. Voor elke kilo krijgen we een aardig be-

drag, waarmee wij weer leuke dingen voor de school kunnen doen. 

Stop dus oude of te klein geworden kleding in een  vuilniszak en lever het bij 

ons in! Ook oude schoenen mogen ingeleverd worden. We verzamelen de 

zakken in de dependance, dus geef een seintje, zetten wij ze binnen. 

mailto:leenard.kanselaar@yfc.nl

