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Het is weer Kinderboekenweek! En omdat wij van lezen houden én het heel be-
langrijk vinden, besteden we daar op school natuurlijk veel aandacht aan. 

Het thema is dit jaar “Worden wat je wil”. Er zijn nogal wat beroepen om uit te 
kiezen.  Een flink aantal ouders en bekenden zijn langsgekomen om over hun 
werk te vertellen. Super interessant! 

Ook dit jaar heeft de Bruna weer de spaaractie. Koop je tijdens de Kinderboeken-
week bij de Bruna een kinderboek, lever dan bij ons het bonnetje in. Zo sparen 
wij voor korting op nieuwe boeken. En zoals gezegd: daar zijn wij dol op! 

Kinderboekenweek 

Schoolreis 

Op 16 september konden we dan eindelijk de lang uitgestelde schoolreis 
inhalen. Met de groepen 4 t/m 7 reden we onder grote belangstelling en 
met een heerlijk zonnetje de Lingewijk uit richting de Efteling.  

Wij kijken terug op een geslaagde schoolreis. Hartelijk bedankt voor alle 
hulp!  

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• Gorcum Sportmaand        
t/m 17 oktober 

• Kinderboekenweek            
6 t/m 17 oktober 

• Herfstvakantie                   
18 t/m 22 oktober 

• Nationaal Schoolontbijt    
3 november 

• Studiedag                     
woensdag 10 november = 

alle leerlingen vrij 
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Ouderraad: iets voor jou? 

De ouderraad van de J.P.Waale is een actieve groep ouders die graag leuke activiteiten voor de kin-

deren helpt organiseren. Hou je wel van een feestje? Dan is de ouderraad misschien wel wat voor jou! 

En we hebben nog een plekje vrij! Kortom: geef je naam door aan Juf Mylou of Juf Lotte Coenradi. 

Partnerschapsteam: doe mee! 
Graag willen we weer met ouders om de tafel om samen na te denken over mooie ideeën en kansen 

voor de J.P.Waale. We doen dat met ons partnerschapsteam. In de achterliggende Corona-periode 

lukte het ons niet om dat (online) op te pakken. We hebben die gesprekken echter wel gemist. 

Vandaar deze oproep: wil je meepraten in ons partnerschapsteam? Geef je dan op voor 15 oktober 

(de herfstvakantie). Doe dat ook als je eerder al in het partnerschapsteam hebt gezeten en door wilt 

gaan. 

Als eerste datum hebben we 22 november om 20.00-21.00 uur geprikt. Nadere informatie volgt t.z.t. 

Mobieltjes en smartwatches 
Na de mobiele telefoons zien we nu steeds meer kinderen met een smartwatch op 

school komen. We zien daarbij ook dat de smartwatches kinderen behoorlijk kunnen 

afleiden en voor onrust zorgen. Dat willen we graag voorkomen. Rust in de school is 

immers één van de onderdelen van onze High Five! 

Wij voegen de smartwatches dan ook toe aan de afspraken die wij al hebben over mo-

biele telefoons: 

• De smartwatch en/of mobiele telefoon is uit (of staat op stil) in de school 

• De smartwatch en/of mobiele telefoon gaat in de tas op de gang of in het laatje 

in de klas dat daarvoor gereserveerd is.  

• Meenemen van deze devices is altijd op eigen risico. De school is niet aansprake-

lijk voor schade of verlies. 

• Bij onjuist gebruik kan school bepalen om het device veilig te stellen tot na 

schooltijd. 

MQ scan? 
Vanaf dit schooljaar maken wij gebruik van het aanbod van Gorinchem Beweegt 

om door hen de MQ Scan af te laten nemen tijdens de gymles.  

Waarom? Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. MQ 

Scan heeft een unieke methode ontwikkeld om de motorische ontwikkeling van 

kinderen te meten én verbeteren in de basisschooltijd.  

Wat is het? Een compacte beweegbaan met materiaal uit de gymzaal. De tijd die 

een kind nodig heeft zegt iets over de motorische vaardigheid. De rapportage 

geeft de gymdocent, maar ook de buurtsportcoach, ouders en school inzicht, waarmee een nog beter              

afgestemd aanbod mogelijk is. Verschillende onderzoeken laten zien dat kinderen met een goede motoriek zich 

over het algemeen fitter voelen, mentaal en sociaal beter functioneren én een positiever zelfbeeld hebben.     

Dat gunnen we ieder kind! 
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hoofdluis 

Een vriendelijk verzoek om zelf even je kind(eren) te controleren op hoofdluis 

te controleren voordat het maandag na de herfstvakantie weer naar school 

komt.  

Deze beestjes houden wij graag buiten de deur ☺ 

Meidenmall 
De MeidenMall gaat na de herfstvakantie weer beginnen.  

De MeidenMall is voor alle meiden van 9 jaar tot en met groep 8. Tijdens de MeidenMall doen we leu-

ke activiteiten, bespreken we thema’s en hebben we plezier. In de Lingewijk is de MeidenMall iedere 

woensdag van 14:30u-16:00u in de BSO ruimte van de JP Waale. Zo kunnen de meiden voortaan di-

rect uit school naar de MeidenMall, om daarna door te gaan naar het sportpunt dat om 16:00u be-

gint. Naast de MeidenMalls hebben we ook ieder jaar een Meidendag, waarbij we met alle meiden 

van de MeidenMalls een activiteit doen. Vorig jaar hebben we toffe activiteiten op een boerderij ge-

daan. Iedere zomer bieden we meidenactiviteiten aan van-

uit het zomerprogramma.  

Uw dochter is altijd welkom om een keer te komen kijken! 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij 

opnemen via e-mail (eline.wittekoek@yfc.nl) of telefoon 

(06 28 8534 21). 

Om een indruk te krijgen van ons werk kunt u ons volgen 

via social media @Mallgorinchem.  

 

Leerlingenraad 

Dit mooie stel gaat dit jaar aan de slag als Leerlingen-

raad.  

Lana, Sven, Tess, Sterre, Lorena en Soufian zijn door 

hun groep gekozen om de ideeën die de leerlingen 

hebben in te brengen en na te gaan of we er ook 

daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.  

De eerste vergadering samen met Meester Tom leverde 

al een flinke lijst actiepunten op: een grotere fietsenstal-

ling bij de dependance, nieuwe spullen voor op het 

schoolplein, netten voor in de doelen (al leek ze dat bij 

nader inzien misschien toch niet zo’n heel goed idee 

i.v.m. vandalisme), een pannakooi op het stukje grond 

tussen de gymzaal en de fietsenstalling van de depen-

dance en de Leerlingenraad heeft ideeën over het be-

ter opletten van de pleinwacht en het aanwijzen van 

een scheidsrechter bij het voetballen om te zorgen dat 

het er eerlijk en volgens de spelregels wordt gespeeld.  

Al deze ideeën zijn door Meester Tom vertelt in de teamsessie. We gaan er samen met de Leerlingenraad mee 

aan de slag. 
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