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Vandaag hebben de leerlingen uit de groepen 7 & 8 hun zelfgemaakte, digitale 
prentenboeken aan de kleuters voorgelezen. Dat was best spannend! Zowel voor 
de kleuters als voor de bovenbouwers. Maar wat mooi om te zien hoe goed werd 
afgestemd op de vragen en de belevingswereld van de kleuters.  

Geniet even mee via deze foto’s! 

 

 

Gi-ga-groene verhalen 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 24 t/m 28 okt.             
Herfstvakantie 

• 2 nov. OVO-Doe-ochtend 
gr.7 en gr.8 

• 9 nov. Nationaal         
Schoolontbijt 
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Ouders controleren schoolplein? 

Naar aanleiding van het vinden van zakjes snus op het schoolplein is een ouder met het voorstel     
gekomen om aan ouders te vragen om voor schooltijd even te komen controleren. Dit vanuit de     
gedachte: iedereen vindt het toch een fijn idee dat je kind veilig en gezellig buiten kan spelen? 

 

Vandaar hierbij de oproep: zou je voor schooltijd hiervoor tijd hebben, dan kun je je aanmelden. Stuur 
een berichtje naar Hellen (via de mail of Parro) en zet daarbij welke dag je dit zou kunnen doen. Als 
we op de verschillende dagen van de week iemand kunnen vinden, dan maken we een roostertje. 

 

Eindspektakel Gorcum Sportmaand 

De Gorcum Sportmaand is in volle gang. Veel kinderen hebben zich al ingeschreven voor de activitei-
ten, maar dit kan nog steeds! De sportmaand duurt nog tot 23 oktober. Dit biedt kinderen nog steeds 
de mogelijkheid om een of meerdere gratis proeflessen te volgen bij de sportverenigingen in Gorin-
chem.  

Gorcum Sportmaand Eindspektakel zondag 23 oktober  

Om de sportmaand feestelijk af te sluiten kunnen de kinderen nog een extra keer kennismaken met 
een aantal verenigingen. Twijfelen kinderen nog bij welke vereniging ze lid willen worden of willen ze 
gewoon lekker sportief bezig zijn? Laat ze dan inschrijven voor het Eindspektakel (ook deze inschrijvin-
gen tellen mee voor de sportiefste school).. Als ze aan het einde van deze dag een stempelkaart vol 
hebben krijgen ze een leuke goodiebag mee, extra leuk dus om aan deel te nemen.  

 

Link naar het inschrijvingen: 

Groep 1 t/m 3: Eindevent Gorcum Sportmaand (gorinchem.nl) - 4 tot 6 jaar 

Groep 4 t/m 6: Eindevent Gorcum Sportmaand (gorinchem.nl) - 7 tot 9 jaar 

Groep 7 t/m 8: Eindevent Gorcum Sportmaand (gorinchem.nl) - 10 tot 12 jaar 

 

Sportiefste School 

Jullie school staat er goed voor in de tussenstand, maar 
er moeten nog wat inschrijvingen bij om de prijs in ont-
vangst te mogen nemen. De winnende school is de 
school waarvan procentueel de meeste leerlingen deel 
hebben genomen aan de activiteiten van de Sport-
maand. Deze ontvangt naast een mooie beker en eeu-
wige roem een buitenspeelpakket (in te vullen naar 
eigen wens) ter waarde van €500,-. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door JEKA-service. 

  

Hopelijk schrijven er de laatste weken nog heel veel 
kinderen in! 

 

Slepen wij de felbegeerde titel van “Sportiefste school 
van Gorinchem” in de wacht? 

https://www.sportencultuur.gorinchem.nl/activiteit/297608/eindevent-gorcum-sportmaand
https://www.sportencultuur.gorinchem.nl/activiteit/297609/eindevent-gorcum-sportmaand
https://www.sportencultuur.gorinchem.nl/activiteit/297607/eindevent-gorcum-sportmaand
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batterijen battle 

Van 7 t/m 25 november doen wij mee met de lege Batterijen Battle. We strijden tegen alle andere  

basisscholen in Nederland! 

Lever dus al je lege batterijen bij ons in! Dat kan altijd al, maar in de periode van 7 

t/m 25 november telt elke kilo extra mee!  Voor elke kilo krijgen we € 0,25. We 

winnen dus sowieso wat ☺ 

De school met het hoogst aantal kilo’s wint de hoofdprijs: een duizelingwekkende 

show van Viktor Mids.  

De tweede prijs is een Mad Science Techniekdag (deze prijs is voor drie scholen). 

Kleine scholen maken evenveel kans als grote scholen om te winnen: het aantal 

ingeleverde kilo’s wordt namelijk gedeeld door het aantal leerlingen van de 

school.  

Opknapbeurt door Vita college 

Onze kleuterfietsen en      

karren hebben een stevige 

opknapbeurt gehad door 

leerlingen van het Vita      

College! 

Daar zijn wij superblij mee, 

want nu is het nog fijner om 

op het schoolplein hiermee 

te spelen. 

VITA COLLEGE 

BEDANKT! 

Activiteiten Herfstvakantie  

Ook zo’n zin in de herfstvakantie? Lekker erop uit om te spor-

ten of om creatief bezig te zijn! In Gorinchem en omgeving is 

genoeg te beleven. 

 

Bezoek dan deze site (klik op de link): Het sport- en cultuuraan-

bod in Gorinchem. Hier zie je een overzicht van activiteiten 

voor alle leeftijden. Van aquarellen op Slot Loevestein tot 

Freerunning, alles kan. 

 

Dus neem een kijkje en inschrijven maar. 

https://www.sportencultuur.gorinchem.nl/
https://www.sportencultuur.gorinchem.nl/
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Even voorstellen... 
 

Binnen ons bestuur wordt ruimte gegeven aan medewerkers om hun     

kwaliteiten en expertise ook op andere scholen in te zetten. In dat kader 

komt Sharona Duyzer na de herfstvakantie op de dinsdagen met ons mee-

lopen. Wij hebben haar gevraagd om samen met ons na te gaan of onze 

High Five zichtbaar genoeg is en ons (team, leerlingen en ook ouders) vol-

doende steun biedt om zowel het leren als het samenleven op school in 

de klas en op het schoolplein goed te laten gaan.  

Sharona is voor ons geen onbekende, want zij heeft een aantal jaren    

geleden op de J.P.Waale ingevallen. Momenteel geeft zij ook nog les op 

IKC Merweplein aan groep 8.  

Heb je tijdens de kinderboekenweek een mooi, leuk, grappig, spannend boek bij de Bruna gekocht? 

Vergeet dan niet het kassabonnetje op school in te leveren. Het levert ons maar liefst 20% korting op 

bij de aanschaf van nieuwe boeken voor onze bibliotheek.  

Bonnetjes boeken inleveren 
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Save the date! Ouder-kind-avond  

Op woensdagavond 16 november is er een ouderavond voor alle ouders met kinderen in groep 6, 7 en 8. Voor 
deze avond zijn de kinderen uit groep  6, 7 en 8 ook uitgenodigd. Tijdens de avond zullen ook verschillende 
werkvormen langskomen die geschikt zijn voor u als ouder en voor uw kind, op die manier kunt u samen gelijk 

het gesprek aangaan over Social Media.  

De ouderavond wordt gegeven door een jongerenwerker van 
The Mall Gorinchem. We gaan het tijdens deze avond hebben 
over “Gezond met media” en dat zal  worden toespitsen in de 

onderwerpen groepsdruk en schermtijd.   

De avond duurt van 18:30 – 20:00 uur en zal zijn in de JP Waale.  

We hopen u en uw kind(eren) dan te zien!  

MQ-scan 

Verdeeld over een tweetal gymlessen is in oktober de MQ-scan weer afgenomen bij de groepen 3 t/m 8. 

Na de herfstvakantie zullen wij jullie de rapportage doormailen met een toelichting erbij. 

Nieuwsgierig hoe zo’n beweegbaan er uit ziet? Bekijk dan deze filmpjes door op het linkje te klikken: 

Middenbouw groep 3-4-5: MQ Scan instructievideo middenbouw - YouTube 

Bovenbouw groep 6-7-8: MQ Scan instructievideo bovenbouw - YouTube 

 

 

Herfstvakantie 

  

Het is lekker herfstvakantie. Ga lekker wandelen in het bos, zoek kastanjes en  

maar er spinnenwebben van en stamp met je laarzen in de plassen als het  ge-

regend heeft…  

Kortom: geniet ervan! 

We zien elkaar weer op maandag 31 oktober 2022. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlqs_KCN3p3Y&data=05%7C01%7CS.Boons%40gorinchem.nl%7C265e2ae331a2404463ef08daa09a1f53%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637998881510090414%7CUnknown%7CTW
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTt_aoF-fIso&data=05%7C01%7CS.Boons%40gorinchem.nl%7C265e2ae331a2404463ef08daa09a1f53%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637998881510090414%7CUnknown%7CTW


Webinar
Sleep, eat, 
raise, repeat!

vrijdag 4 november | 10.00-11.00 uur
jongjgz.nl/webinars

Interactief webinar over slaap in de 
basisschoolleeftijd



Webinar:
Sleep, eat, raise, repeat!
Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede nachtrust 

is belangrijk voor hun ontwikkeling én humeur. Heeft jouw kind moeite met 

inslapen? Krijgt jouw kind te veel of juist te weinig prikkels op een dag, 

waardoor het minder goed gaat slapen? Wil je weten wat je hier als ouder aan 

kunt doen?

Twee pedagogisch adviseurs van Jong JGZ geven je praktische tips en 

adviezen.

Ouders/verzorgers met kinderen 

in de basisschoolleeftijd die meer 

willen weten over slapen.

Stel je vragen via de chat!

Dit webinar is een samenwerking tussen:

Programma Voor wie?
Wat is gezond slaapgedrag?

Heeft jouw kind last van piekeren 

of nachtmerries?

Wat heeft je kind nodig om goed 

te kunnen slapen? Wat kun je als 

ouder doen?

Wanneer krijgt je kind te veel of 

juist te weinig prikkels

Waar vraag je om hulp als de 

slaapproblemen aanhouden?

Meld je nu aan via
jongjgz.nl/webinars



Ouderavond Gamen en Social media,  24 oktober, 19.30, Gorinchem.  
 
Online ouderavond 
Ouders van kinderen en jongeren hebben vaak vragen over middelengebruik en/of problematisch 
schermgebruik. Het doel van een ouderavond is om ouders te informeren, opvoedondersteuning te 
bieden en ouders meningen met elkaar laten uitwisselen. Om u als ouder meer te informeren 
organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met de de gemeente Gorinchem een online 
ouderavond over schermgebruik, gamen en Social media. Mogelijk heeft u nog andere vragen en 
kunnen deze besproken worden.  
 
De ouderavond is via ZOOM. U kunt zich inschrijven via de link die u hieronder ziet. De avond richt 
zich op ouders met kinderen tussen de 10 en 20 jaar die graag hun kennis vergroten en mogelijke 
gespreksvaardigheden over het onderwerp willen verstevigen 
 
In november wordt er een algemene online ouderavond georganiseerd vanuit de GGD in 
samenwerking met Youz met als onderwerp: ‘verleidingen in de pubertijd’ waarbij aandacht wordt 
besteed aan het gebruik van o.a. alcohol, wiet en lachgas. Informatie over deze tweede bijeenkomst 
wordt op een later tijdstip verspreid. 
 
Hierbij de link voor de ouderavond.  
Titel: Gamen en Social media  
Datum: 24 oktober 2022, 19.30 uur – 21.00 uur.  

Link voor registratie webinar: https://ap.lc/ToH8R  

 

 

https://ap.lc/ToH8R

