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Twee weken geleden was het de week van openbare scholen, een landelijk      
initiatief om het openbaar onderwijs in de spotlight te zetten.  
Ook onze J.P. Waale is een openbare school, daarom hadden we die week een 
mini open dag. We hebben (groot)ouders rondgeleid en laten zien wat ons   on-
derwijs inhoudt. Dus ook wat het betekent een openbare school te zijn. Het is 
ook goed om daar als school soms weer bij stil te staan.  

Op een openbare school is iedereen welkom. Het maakt niet uit welk geloof je 
hebt, waar je vandaan komt of hoe jij je leven leidt. Als je maar respect hebt voor 
anderen. Een van de punten van onze high five!   

Als we verschillende verhalen kennen, kunnen we begrip voor elkaar hebben. 
Dat betekent niet dat we allemaal dezelfde mening hoeven te hebben.  Maar met 
begrip en respect maken we de wereld een stukje mooier. We moeten er immers 
allemaal samen in leven.  

Dat is wat we onze leerlingen meegeven in het kader van burgerschap. Een in-
kijkje in verschillende religies en verschillende levensovertuigingen. Altijd vanuit 
de gedachte dat iedereen zichzelf mag zijn. En wat is het mooi om te zien hoe 
vanzelfsprekend onze kinderen dat vaak vinden!  

Bekijk hier de video over openbare scholen – waar verhalen samen komen: 
https://youtu.be/m6mTT2PDpSQ  

 

Terugblik 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 14 apr. Eetbare bloem-
bommen (gr.1 t/m 4) 

• 15 apr. Goede Vrijdag (vrij) 

• 18 apr. Paasmaandag (vrij) 

• Ouder-tevredenheids-
peiling: invullen t/m 18 apr 

• 20+21 april Eindtoets gr.8 

• 22 april Koningsspelen & 
Kinderbingo 

• 23 april t/m 8 mei:  

Meivakantie 

https://youtu.be/m6mTT2PDpSQ
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Wij merken dat er tot op heden minder ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald hebben dan ande-
re schooljaren (circa 80%). Dat kan meerdere oorzaken hebben: het nieuwe betalingssysteem School-
kassa, het idee dat er door de Corona minder activiteiten op school gedaan zijn/worden of andere 
redenen die bij ons niet bekend zijn. 

Mocht de reden zijn dat het idee leeft dat er minder activiteiten georganiseerd worden op school, dan 
wil ik dat graag rechtzetten: alle activiteiten gaan door en zijn doorgegaan. Wel is het zo dat de vorm 
vaak anders moest dan wij (voor Corona) gewend waren en er dus geen ouders bij betrokken konden 
worden. Ook het schoolreisje is doorgegaan, maar wel op een later tijdstip. 

Kortom: alle kosten zijn wel gemaakt om onze leerlingen leuke extra activiteiten aan te kunnen        
bieden. 

Mocht het percentage betalingen zo blijven, 
dan zal in overleg met de Ouderraad kritisch 
gekeken moeten worden naar de beschikba-
re budgetten en is de kans aanwezig dat bijv. 
het schoolreisje (de grootste kostenpost) niet 
op dezelfde wijze door kan blijven gaan. En 
dat zou toch zonde zijn. 

Ouders die vragen over de vrijwillige ouder-
bijdrage hebben, kunnen uiteraard contact 
opnemen met Hellen of met Ismay Bluijs 
(penningmeester Ouderraad). 

Moestuinieren met Ranzijn 

Bij ons leren kinderen niet alleen in de school, maar ook buiten. Hiervoor gaan zij aan de slag op het 
groene schoolplein of in de moestuin bij de school. Er is al gespeurd naar kriebelbeestjes en ook de 
verschillende grondsoorten zijn nauwkeurig bekeken. Om echt te gaan moestuinieren was nog      
gereedschap nodig. Bij Ranzijn in Spijk mochten Lana en Sven namens de leerlingenraad een mooie 
set tuingereedschap ophalen. Samen met de moestuincoaches kan nu het echte werk beginnen.  
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Wijkbelang Lingewijk 

Heb jij een goed idee om je eigen buurt en de wijk veiliger te maken? Of een praktische oplossing om 

het mooier of leuker te maken met elkaar? Het wijkbelang Lingewijk zet zich om de wijk te laten schit-

teren en kan elke vorm van hulp goed gebruiken! Het kost je weinig tijd en je hebt veel vrijheid. Een 

aantal keer per jaar komen we bijeen om uiteenlopende thema’s zoals verkeersveiligheid, woning-

bouw, groen en voorzieningen met elkaar te bespreken. Na de bijeenkomst zetten we onze woorden 

om in de daden. Heb je zin om een keer aan te schuiven en mee te luisteren wat er in wijk speelt of 

mee te doen? Meld je aan via wijkbelang@lingewijk.nl  

 

Sjors Sportief en Creatief weken  

Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, mogen we er weer tegenaan. Om dit te vieren trappen 
we af met de Sjors Sportief & Creatief weken (4 april t/m 24 april).   

In deze weken kunnen de kinderen (voornamelijk gratis) deelnamen aan                  
verschillende activiteiten van zowel sportieve als culturele aanbieders.   

Het aanbod is te vinden op het digitale sport- en cultuurplatform (https://
sportencultuur.gorinchem.nl/), deze is te vinden via de website van Gorinchem Beweegt 
(www.gorinchembeweegt.nl). Het aanbod is daarnaast ook te vinden op de Sjors Sportief & cultuur 
App die te downloaden is in de App Store of Google Play Store. Meld u uw kind(eren) ook aan?  

 

Tips:  

• Aanmelden is verplicht! VOL=VOL 

• Daag jezelf eens uit om wat nieuws te leren/proberen. 

Enthousiast geworden bij een aanbieder? Vraag dan om meer informatie om vaker te komen. 

 

We merken dat er toch nog behoorlijk wat kinderen na half 9     

binnen komen. De les in de klas is dan al begonnen.  

Wij vinden het fijn om iedereen ‘s morgens persoonlijk te kunnen 

begroeten vanaf 8.20 uur en met alle kinderen tegelijk te beginnen. 

Vriendelijk verzoek dus om te zorgen dat kinderen op tijd op school 

zijn, zodat zij om 8.30 uur bij de start van de les in de klas zitten. Bij 

veelvuldig te laat komen zijn wij verplicht om melding te doen bij 

de leerplichtambtenaar. 

 

Half 9 in de klas  

mailto:wijkbelsng@liingewijk.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportencultuur.gorinchem.nl%2F&data=04%7C01%7CC.v.Rosmalen%40gorinchem.nl%7C25f55c7e902c4bdc7f7e08da0105d9a7%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637823424115950864%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportencultuur.gorinchem.nl%2F&data=04%7C01%7CC.v.Rosmalen%40gorinchem.nl%7C25f55c7e902c4bdc7f7e08da0105d9a7%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637823424115950864%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchembeweegt.nl%2F&data=04%7C01%7CC.v.Rosmalen%40gorinchem.nl%7C25f55c7e902c4bdc7f7e08da0105d9a7%7C402fee6b603849d0b80c9dbc5dc238bd%7C1%7C0%7C637823424115950864%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
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Buitenles: eetbare bloemen 

Het is bijna zover, we gaan meedoen met de landelijke Groen doet goed buitenlesdag      
challenge 2022! Het thema is: Eetbare bloemen. Uit de hele provincie doen schoolklassen 
mee, een uitdaging wacht... Al is meedoen misschien wel belangrijker dan winnen;  Met deze 
challenge ondersteunen jullie namelijk de biodiversiteit op aarde! Belangrijk!!! 

 

Donderdag 14 april komt het Natuurcentrum naar ons toe voor uitleg en voorbereiding op 
de challenge. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen een workshop eetbare Bloem-
bommen. We zijn nieuwsgierig hoe dat zit. 

 

Vragenlijst ouders 

Wij vinden het belangrijk om te weten wat ouders vinden van de J.P.Waale. Daarom zetten wij elk jaar 
een vragenlijst uit, waarin we ouders vragen om aan te geven hoe zij over van alles en nog wat     
denken: wat kinderen leren, hoe de sfeer op school is, of de communicatie duidelijk is, etc. etc.  

Jullie hebben een Parro-bericht (en mail) ontvangen met de link naar de vragenlijst en wat nadere 
informatie. De enquête staat open tot en met maandag 18 april. 

Wij gaan ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vergelijkbare vragenlijst laten invullen. We 
vinden het namelijk ook belangrijk om van hen te horen hoe zij onze lessen ervaren.  

Daarnaast krijgen ook de leerkrachten vragen voorgelegd. Want ook zij vormen een belangrijk        
onderdeel van de gouden driehoek die we samen met ouders en leerlingen maken. 

Al deze informatie leggen wij naast de plannen die we hebben om ons onderwijs verder te              
verbeteren en helpt ons om de best mogelijke keuzes te maken.  

Wij rekenen er op dat héél veel ouders ons van feedback voorzien om van de J.P.Waale een nog     
betere school te maken! Samen bouwen door! Vul de vragenlijst dus in. Een aantal ouders heeft dit al 
gedaan: fijn, dank jullie wel! De uitkomsten koppelen we eind mei/begin juni aan jullie terug. 
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de speeltuin viert Pasen 

 

Doe je mee?  

Aanmelden kan via https://forms.gle/QgwfWHYggfM5PcBC7 

Let op VOL = VOL! 

Cruyff Court / streetwise Cup 

Wordt jullie team de nieuwe kampioen van Gorinchem? Het voetbalkampioenschap (Cruyff Court) is 
terug van weggeweest. Met een nieuwe naam STREETWISE CUP! De Streetwise Cup is voor kinderen 
in de leeftijd 10 t/m 15 jaar. Het grootste en spannendste voetbaltoernooi van Nederland. Het is geen 
scholentoernooi, dus iedereen kan meedoen. Verzamel nu je vrienden of vriendinnen en schrijf je in! 
Jouw team heeft een volwassen begeleider nodig. Dus kijk je vader, moeder, familie, kennissen lief 
aan als je mee wilt doen. 

 

De volgende categorieën zullen strijden om de prijzen:  

1. Meiden 10-12 jaar                                    (speeldag: 25 april)  

2. Jongens 10-12 jaar                                  (speeldag: 26 april) 

3. Meiden 13-15 jaar                                   (speeldag: 25 april) 

4. Jongens 13-15 jaar                                 (speeldag: 26 april) 

5. Stadsfinale Jongens & Meisjes              (speeldag: 28 april) 

 

Het Cruyff Court aan de Sportlaan 1 is het decor van de titelstrijd: KAMPIOEN VAN GORINCHEM! 

 

Je kunt jouw team aanmelden tot 20 april 2022! Het inschrijven kan alleen digitaal via de volgende 
link: https://forms.gle/Esigu4qy5TSXSWfU6  

 

De inschrijflink is ook te vinden op de Facebook van Gorinchem Beweegt, Instagram account.  

 
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met                 
Corné van Rosmalen van Gorinchem Beweegt 
(c.v.rosmalen@gorinchem.nl / 06-57180617) 

https://forms.gle/QgwfWHYggfM5PcBC7
https://forms.gle/Esigu4qy5TSXSWfU6
https://www.facebook.com/gorinchembeweegt/
https://www.instagram.com/gorinchembeweegt/?hl=nl
mailto:c.v.rosmalen@gorinchem.nl
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