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NIEUWSBRIEF 
 

    ikc Merwede doet open 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

 
De portfoliogesprekken hebben plaatsgevonden. 
We hebben het als heel prettig ervaren dat zoveel 
ouders gebruik hebben gemaakt om samen met de 
leerkracht de ontwikkeling van hun kind te 
bespreken.  

 
We willen benadrukken dat we het belangrijk vinden 
om het contact goed te onderhouden. We 
informeren u via nieuwsbrief, klasbord, telefoon, 
mail of een praatje op afstand bij de poort. Maar ook 
andersom vinden we het belangrijk dat u ons op de 
hoogte houdt als er onzekerheden of twijfels zijn, of 
als u even wilt sparren over uw kind.  

 
Voor de zomervakantie heeft u berichtgeving gehad 
dat het continurooster, vanwege de 
coronamaatregelen, tot aan de kerstvakantie 
voortgezet zou worden.   
Tot op heden is het beleid vanuit de overheid nog 
onveranderd. Dit zorgt ervoor dat het continurooster 
na de kerstvakantie wordt verlengd tot, de 
voorjaarsvakantie en mogelijk tot aan de 
zomervakantie.   
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u het verslag van 
Eline en Tess over ‘de week van de mediawijsheid’ 
kunnen lezen. Zij waren heel benieuwd op welke 
plaats ze zouden eindigen met de opdrachten 
waaraan de groep had deelgenomen. De leerlingen 
hebben een mooie 5e plek behaald.  
 
De afgelopen twee weken hebben we vanuit het 
schoolfruit heerlijke wortels, peren, sinaasappels, 
bananen, tomaten en appels gegeten. Deze week 
ontvangen de kinderen wortels, mandarijnen en 
peren. 
  
 
Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen van de 
groepen 1 t/m 8 om 11.45 uur uit. 
 
We wensen u een fijne decembermaand! 
 

 
Vriendelijke groeten, 
Judy van Boxtel 
 

  Hobbemastraat 3, 3372 XG,      
  Hardinxveld-Giessendam 
  T: 0184-613942  
  E: merwedeschool@stichtingovo.nl 
  W: www.merwedeschool.nl 
 

Belangrijke data: 

16-12-2020: 

Kerstfeest 

18-12-2020:  

Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 

 
 
 Terugblik portfoliogesprekken 

 Contact 

 Continurooster 

 Enquête schooltijden 

 Uitkomst mediawijsheid 

 Schoolfruit 

 18-12-2020 groep 5 t/m 8 
middag vrij (11.45 uit) 

 Enquête schooltijden 

 Kerstfeest 

 Terugblik sint 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Naschoolse sport 
 

 

 

mailto:merwedeschool@stichtingovo.nl
http://www.merwedeschool.nl/
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Kerstfeest 
 
Woensdagavond 16 december gaan we het kerstfeest vieren! Weliswaar in een ander jasje, maar we 
kunnen het binnen de gestelde maatregelen door laten gaan.  
 
We vragen u onderstaande informatie goed door te lezen en de aangegeven afspraken na te leven.  
 
De ouderraad verzorgt dit jaar het kerstdiner op school. U hoeft dus niet voor hapjes te zorgen.  
 
Online kerstmarkt 
Er zal geen kerstmarkt op school plaatsvinden. U kunt via de facebookpagina “Online kerstmarkt ikc 
Merwede” leuke kerstartikelen kopen. De opbrengst zal voor het groene schoolplein zijn.  
 
Verkoop kinderkerstartikelen 
De groepen 1 t/m 8 hebben, zoals elk jaar, iets geknutseld om te kopen, waarvan de opbrengst ook naar 
het schoolplein gaat. Daarnaast zijn er verschillende kinderartikelen door ouders gemaakt om te kopen.  
Al deze kinderartikelen komen in een kraam op school te staan, zodat de kinderen zelf hun werkje en 
eventueel een ander leuk artikel kunnen kopen. De leerkracht zal tijdens het kerstdiner met de kinderen 
naar het kraampje gaan.  
Via klasbord wordt u deze week verder geïnformeerd over de artikelen die in het kraampje staan en de 
verkoop hiervan.   
 
Kerstlied zingen 
De kinderen zingen in de klas een kerstlied en dit zal via klasbord met u gedeeld worden.  
 
Tijden kerstdiner 
17.00 uur: start kerstfeest 
18.30 uur: einde kerstfeest 
 
Brengen en halen 
Het brengen en halen van de kinderen doen wij op achternaam, zodat niet alle ouders van de school 
tegelijk aanwezig zijn. Wij vragen u alleen uw kind te brengen en halen. Wanneer uw kind bij de leerkracht 
staat, dan gaat u weer naar huis.  
 

Tijd brengen Tijd halen Poort 1 
Hobbemastraat 

Poort 2 Hendrick 
Avercampstraat 

Poort 3 Steur 

16.45 uur 18.30 uur Achternaam A en B Achternaam C en D Achternaam E t/m G 

16.50 uur 18.35 uur Achternaam H t/m J Achternaam K Achternaam L 

16.55 uur 18.40 uur Achternaam M t/m Q Achternaam R t/m T Achternaam X t/m Z 

 
 

 

Enquête schooltijden 

 
In eerdere berichtgeving hebben we u geïnformeerd over het uitzetten van een 
enquête over schooltijden. Dit naar aanleiding van positieve berichten over het 
continurooster vanaf de coronaperiode. 
In partnerschap met ouders van schoolgaande kinderen en mogelijke toekomstige 
kinderen, willen we uw wensen omtrent schooltijden bevragen via onderstaande 
enquête.  
 
Denkt u met ons mee, want we horen uw tevredenheid hierin graag! 
Via onderstaande link kunt u de enquête invullen.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fBbAUbS8-

0agiBjlac7ZLH4kqcxTWghDitbU_x5_zkxUMjE5RDJTQ1hEUFlDNVZMMk4xRkhZOFM0NC4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fBbAUbS8-0agiBjlac7ZLH4kqcxTWghDitbU_x5_zkxUMjE5RDJTQ1hEUFlDNVZMMk4xRkhZOFM0NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fBbAUbS8-0agiBjlac7ZLH4kqcxTWghDitbU_x5_zkxUMjE5RDJTQ1hEUFlDNVZMMk4xRkhZOFM0NC4u
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De afgelopen weken hebben we genoten van verschillende sinterklaasactiviteiten, zoals; 
kruidnoten bakken, sinterklaasjournaal kijken, schoen zetten, optreden sint toneelstuk door 
groep 6, aankomst sint en pieten op school, sintfeest voor groep 1 t/m 4 en prachtige surprises 
in groep 5 t/m 8. Het waren gezellige momenten met elkaar. We hebben sint en piet 
uitgezwaaid op school. Tot volgend jaar! 
 

         

Terugblik Sinterklaas 

Informatie vanuit Jong JGZ: jeugdgezondheidszorg 
 
Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) zet zich dagelijks in voor het screenen en begeleiden van de 
gezondheid, de groei en de ontwikkeling van alle kinderen in onze regio. Op de school van je kind 
voeren we gezondheidsonderzoeken uit, in groep 2 en in groep 7. 
 
Zit je kind dit schooljaar in groep 2 of in groep 7? Dan krijg je vanzelf een uitnodiging voor het 
gezondheidsonderzoek met een beschrijving van het onderzoek.  
 
Mocht je buiten de gezondheidsonderzoeken om vragen hebben over de groei, gezondheid, vaccinaties, 
ontwikkeling of opvoeding van je kind, staan wij uiteraard ook voor je klaar! Neem gerust contact op! 
www.jongjgz.nl Of met de jeugdverpleegkundige Patty de Koster: p.dekoster@jongjgz.nl 
 
Vanwege het Coronavirus, kan het zijn dat de gezondheidsonderzoeken wat anders worden ingevuld 
dan normaalgesproken. We proberen uiteraard om ieder kind een zo volledig mogelijk onderzoek aan te 
bieden. www.jongjgz.nl/coronavirus 
 

http://www.jongjgz.nl/
mailto:p.dekoster@jongjgz.nl
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