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Beste ouders,  

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kunnen we jullie nog steeds enkel op 

afspraak op school ontvangen. Hierbij blijven de eerdere voorwaarden van kracht:  

 Bij klachten blijf je thuis  

 Bij binnenkomst vul je de bezoekersregistratie in  

 Handen desinfecteren en alle hygiënemaatregelen in acht nemen 

 Hou 1,5m afstand!!! 

NIEUW:  

 Bij het verplaatsen binnen de school moeten bezoekers een mondkapje dragen!  

 Bij gesprekken zullen we steeds met jullie afstemmen of dit op school kan plaatsvin-
den. Hiervoor geldt dat zowel jullie als ouders, als de leerkracht zich daar prettig bij 
moet voelen. Als dat voor één van beide niet zo is, dan spreken we elkaar telefo-

nisch of via beeldbellen. Met elkaar in contact blijven, blijft belangrijk!  

In quarantaine? Dit kun je van school verwachten! 

Steeds vaker krijgen we telefoontjes dat kinderen in quarantaine moeten. Dat betekent 
dan vaak meteen 10 dagen thuisblijven (en als het een huisgenoot betreft die Corona 

heeft moet deze eerst ook nog klachtenvrij zijn, voordat die 10 dagen ingaan). 

Geef door of er thuis een computer is waarop je kind kan werken. De leerkracht zal werk 

klaarleggen dat de volgende dag vanaf 9.00 uur opgehaald kan worden. Indien nodig 

krijgt het kind ook de eigen Chromebook van school mee (dit geldt voor gr.4 t/m 8). 

Gedurende de quarantaineperiode zal de leerkracht regelmatig contact opnemen.  

Corona: mondkapje bezoekers 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 Alle activiteiten zijn tot de 
Kerstvakantie onder   

voorbehoud 

 Banketstavenactie 
(bestellijst 18 nov.         

Inleveren 

 24 nov. Schoen zetten    

gr.1 t/m 4 

 4 dec. Sinterklaas 
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Stagiaire bij de gymlessen 

Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Kim Donjacour. 

Ik volg een opleiding Sport & Bewegen in Dordrecht en zit daarbij in mijn laatste 

jaar. 

Vanuit school moeten wij een stage lopen en dit mag ik tot en met de kerstvakantie 
bij jullie op school doen bij meester Richard. Dat betekent dat ik op de donderdag 
van 10.00 tot 12.00 in de gymzaal sta om daar aan de groepen 3, 4 & 7/8 les te   

geven.  

 

Ik hoop op een leuke stage tijd waar ik veel leer. 

 

Juf Kim 

Cheque actie Plus 
We zijn verrast met een groot be-
drag dat bij de spaaractie van de 
Plus door middel van muntjes in de 
koker van de J.P.Waale is gedaan. 

Egbert van der Doel kwam hoogst-
persoonlijk een cheque van maar 
liefst €570,- brengen. De cheque is 
door onze Leerlingenraad in ont-
vangst genomen. Zij zijn vervol-
gens alle klassen langs gegaan om 
dit te laten zien. 

Langs deze weg willen wij alle   
vaders, moeders, opa’s, oma’s en 
andere familieleden, kennissen en 
mensen die ons een warm hart toedragen van harte bedanken! We gaan het bedrag besteden aan 
de buurtmoestuin, zodat we ook volgend schooljaar hier hopelijk weer les kunnen krijgen! 

Schoollunch 6 november 

 

Op vrijdag 6 november hebben we gezellig met de leerlingen   
genoten van het Nationaal Schoolontbijt… maar dan wel als              

Nationale Schoollunch.  

We hebben hiervoor gekozen, omdat we sinds dit jaar een         
continurooster hebben en dus tussen de middag met alle leer-
lingen op school eten. Wat is dan lekker én gezond om tussen de 
middag op je brood te hebben? Daarover hebben we het tijdens 

het eten van de boterhammetjes met elkaar gehad.  

Daarnaast is het zo met z’n allen eten ook nog eens heel gezellig! 
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Tweede plaats sportiefste school 

Tijdens de Gorcumse Sportmaand hebben onze           
leerlingen zich wederom van een heel sportieve kant  
laten zien! Van het aanbod waar via het boekje van Sjors 
Sportief uit te kiezen was, is veel gebruik gemaakt. 

Lange tijd was de strijd om de eerste plaats erg          
spannend. Uiteindelijke wist de OBS Anne Frank ons in 
de eindsprint net te verslaan. Dat neemt niet weg dat 
heel veel leerlingen kennis hebben kunnen maken met 
allerlei leuke en soms ook onbekende sporten.  

Volgend jaar kunnen we de wisselbeker misschien weer 
terug winnen! Voor nu feliciteren wij de leerlingen van 
de Anne Frank met hun prijs als ‘Sportiefste School van Gorcum’. 

Bericht Uit de dependance...  
Een kleine update vanuit de dependance. Daar hebben we de afgelopen periode flinke problemen 
met de internetverbinding gehad. Daardoor was het nagenoeg onmogelijk om goed te werken met 
Snappet op de Chromebooks en werd er noodgedwongen weer gewerkt vanuit kopieerbladen en 
werkboekjes. Gelukkig ligt er inmiddels een nieuwe glasvezelkabel tussen het hoofdgebouw en de 
dependance en lijken deze computerproblemen verholpen. 

Helaas was dat niet het enige probleem waar we mee te kampen kregen. 
Er bleek een lekkage in de kelder te zijn! En de kelder vormt ons grootste 
magazijn. Met vereende kracht (en natte voeten) is dus snel al het materi-
aal naar boven gehaald en is er een geïmproviseerd magazijn neergezet 
in de teamkamer en in de gang. Niet ideaal, maar wel droog. We hopen 
dat ook dit probleem snel verholpen is, zodat we weer kunnen werken in 
een opgeruimd en droog gebouw.  

Sinterklaasbanket-actie 

Ook dit jaar houden wij weer onze sinterklaasbanket-actie. Vanwege de Coronamaatregelen gaat de 
verkoop wel anders dan anders. Deze week zullen de leerlingen een bestellijst mee naar huis krijgen.  

Tot 18 november kunnen de ingevulde bestelformulieren weer op school ingeleverd worden. 

Op 25 november krijgen de kinderen de bestellingen dan mee naar huis. 

De lekkernijen worden aan ons geleverd door Bakker Bas en zijn uiteraard allemaal voorverpakt.  
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 moestuin 

Wat is het toch jammer dat het op dit moment niet mogelijk is om lessen te laten verzorgen op de 
moestuin. Maar…. Het onkruid blijft natuurlijk wel doorgroeien. Om dat binnen de perken te houden 
zijn de vrijwilligers geholpen door een aantal leerlingen van het Wellant College. Super fijn! 

Ook hebben jullie misschien gezien dat er flinke palen in de 
moestuinbakken zijn geplaatst. Deze dienen als basis voor 
een constructie om katten uit de moestuinbakken te hou-
den. Wij tuinieren graag zonder dat we in de uitwerpselen 
van katten grijpen!  

Wil je helpen? Geef je dan op bij de leerkracht. Dan brengen 
we je in contact met de enthousiaste club vrijwilligers. Zij zijn 
dringend op zoek naar versterking! 

Alleen met voldoende hulp bij het onderhoud van de moestuin blijft het mogelijk om de lessen hier te 
laten plaatsvinden. En…. de kinderen geven aan dat zij deze lessen super interessant en leuk vinden!!! 

Let op verkeersveiligheid!  

Beste ouders, nogmaals de oproep om het liefst lopend of met de 

fiets naar school te komen. Ook nu het weer wat frisser en natter 

wordt! Door de vele auto’s en de haast die er blijkbaar soms bij ou-

ders is, ontstaan er nogal eens gevaarlijke situaties. Dat moeten we 

voor onze kinderen niet willen! 

Wij zijn in overleg met de gemeente en de wijkagent om na te gaan 

hoe wij de verkeerssituatie voor iedereen zo veilig mogelijk kunnen 

maken. Veel blijft afhangen van het rijgedrag van ouders.  

Rij dus rustig  

Let goed op (kinderen zijn in het verkeer 

soms onvoorspelbaar)  

Geef elkaar de ruimte! 

kledingactie 

Ga je dan de kledingkast opruimen? Denk dan aan ons! Wij zamelen namelijk 

al een aantal jaren kleding in, wat wij aanbieden aan recyclebedrijf Schmaal. 

Voor elke kilo krijgen we een aardig bedrag, 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. 


