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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Activiteiten
Startgesprekken

1 t/m 5 oktober, 2 en 4 oktober 2018 (avonden)

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende stap naar andere schooltijden in 2019-2020
en geven wij een terugkoppeling van de gemaakte opmerkingen.
Afgelopen week zijn we begonnen met de eerste startgesprekken en zijn er al veel mooie
gesprekken gevoerd. Met uw zoon en/of dochter erbij, zodat zij betrokken zijn bij hun eigen
onderwijs en ook mede-eigenaar mogen worden van hun leerproces. De komende twee weken
zullen er nog veel startgesprekken plaatsvinden.
Prachtig weer was het met de schoolreisjes. Twee zonnige dagen met veel enthousiasme over de bestemmingen. De
kinderen kwamen erg enthousiast terug en hebben genoten! Grote dank aan de schoolreiscommissie, die hier veel werk voor
verzet. Het was prima geregeld.
Mocht u nog vragen hebben over de Parro app of wilt u een top of een tip aangeven: op woensdagochtend kunt u tot 9.00
uur in de centrale hal terecht bij Trees Moon, onze administratief medewerkster.
Vorige week donderdag zagen we ook dat verschillende ouders gehoor gaven aan onze oproep om op de ‘School op Seef
Schoolbrengdag’ op de fiets of lopend naar school te komen.
In de klassen is deze dag ook volop aandacht besteed aan het naar school komen. Natuurlijk begrijpen wij dat sommige
ouders genoodzaakt zijn met de auto te komen, maar wij hopen dat wanneer het niet nodig is, dat dan toch de fiets wordt
gepakt of er naar school wordt gelopen. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de kinderen veel leerzamer en
leuker!
Wijziging schooltijden in 2019-2020
We praten al geruime tijd, sinds 2016, over het invoeren van een continurooster. We hebben ons de vraag gesteld: “Is er op
het Merweplein belangstelling voor een continurooster?”
In schooljaar 2015-2016 is er een enquête gehouden onder de ouders, waaruit is gebleken dat veel ouders een
continurooster wilden.
Vervolgens is er een wensen- en verwachtingenavond gehouden op 21 november 2016 en is er veel gevraagd naar de
invoering hiervan.
Tenslotte hebben we op 6 september jl. een gespreksavond gehouden over dit onderwerp (zie voor het verslag van deze
avond de bijlage).
Tevens vragen nieuwe ouders om een doorlopende schooldag.

Wanneer we spreken van een continurooster gaan we uit van een schooldag, waarbij de opvang tussen de middag door de
school geregeld wordt. Hierdoor ontstaat er voor de kinderen meer rust en het bevordert de sociale cohesie in de groep.
Er is uiteraard tussen de middag ruimte om te eten en buiten te spelen.
Wij hanteren twee modellen:
 Het 5-gelijkedagenmodel
Alle kinderen gaan alle dagen van 8.30 – 14.00/14.15 uur naar school.


Het “traditionele” continurooster
De kinderen gaan van 8.30 – 14.30/14.45 uur naar school op ma/di/do.
Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Op vrijdagmiddag is de onderbouw vrij.
De details volgen later na bespreking in het team en hierin zullen we de opmerkingen van de avond ook meenemen.
Hieronder de voor- en nadelen van beide modellen:
Voordeel
Nadeel
5-gelijkedagenmodel
Elke dag hetzelfde ritme. Alle
Er is meer opvang nodig voor
kinderen (onderbouw en
werkende ouders
bovenbouw) beginnen gelijk en
zijn tegelijk uit
Er is meer tijd voor kinderen om
na schooltijd te spelen en te
sporten
Het “traditionele” continurooster
Kinderen hebben nog een vrije
Ongelijke uitgaanstijden blijven
woensdagmiddag
Minder ingrijpend t.o.v. het
huidige ritme
Wat stelt de school nu voor?
We willen een schriftelijke peiling houden onder het team en de ouders, waarbij we de twee modellen ter keuze voorleggen.
Voor ouders geldt: Elk gezin brengt hiervoor één stem uit (dus: niet per kind).
De teamleden nemen deel aan dezelfde peiling.
De uitkomsten van deze peiling worden besproken met het team en met de MR en zullen medebepalend zijn voor de
besluitvorming. Voor dit besluit wordt instemming gevraagd aan de MR.
We hopen dat zoveel mogelijk ouders de peiling invullen, want alleen het aantal ingevulde stemmen telt!
Hieronder treft u het verslag van de gespreksavond van 6 september jl. Er waren ongeveer 120 ouders aanwezig. Na een
inleiding door David Kranenburg van Actief Ouderschap, zijn onderstaande opmerkingen genoteerd.
Aan het eind van de avond is geconcludeerd dat een meerderheid van de aanwezigen bereid is te onderzoeken welke vorm
van een continurooster de voorkeur heeft.
Er is veel enthousiasme voor het beginnen van de school om 8.30 uur.

Onderstaand de genoteerde opmerkingen per onderwerp van de gespreksavond:
De jubelmuur
 Mijn kind blijft in schoolsetting!
 Doen!
 Positief! 5 gelijke delen is heel duidelijk voor de kinderen. Veel speel/sport tijd.
 Positief! Geef ouders de keus uit 2 opties. >70% akkoord.
 Biedt rust voor kinderen, in veel culturen doodnormaal. Alleen avond beter voorbereiden.
 Iedereen went vanzelf!
 Continurooster biedt meer rust voor de kinderen.
 Super idee! 5 gelijke dagen! Alle kids sociaal samen eten!
 5 gelijke dagen, top!
 Niet meer haasten tussen de middag en kind kan rustig eten!
 Alle kinderen gelijk. Iedereen overblijven i.p.v. de 1 naar huis en de andere niet.
 Eenduidigheid, heldere structuur, continuïteit van de week, aanbod naschoolse activiteiten leuk voor kinderen.
 Geen verschillende tijden (12:00 ophalen en 12:45 weer).
 Biedt meer mogelijkheden voor sport, spel, muziek op alle dagen na school en niet alleen op woensdag- en
vrijdagmiddag.
 Meer rust voor de kinderen.
 Ik zou blij zijn met een 5 gelijke dagen rooster 8:30-14:00. Meer rust tussen de middag, geen gehaast en ’s middags
wat langer de tijd om te spelen en kind te zijn.
 Pluspunt: alle kinderen eten op school -> geen uitzonderingen, iedereen gelijk. Geeft duidelijkheid.
 Continuïteit en duidelijkheid. Voorstel: Ma/di/do/vrij 8:30 tot 14:30 en woe 8:30-12:00. Gevaar: te weinig beweging
voor kinderen. Vrije middag ook heel waardevol.
 Continurooster an sich goed plan (maar behoeft meer uitwerking).
 Eenduidig, duidelijk voor kind. Geen geneuzel tussen de middag.
 Fijn als de schooltijden van onder- en bovenbouw gelijk worden getrokken.
 Biedt veel meer mogelijkheden voor combinatie werk/privé. Geen standaard korte dag. Werk over meerdere dagen
verdelen.
De klaagmuur
 Kosten BSO.
 Vanaf welk jaar wordt er voordeel behaald voor de leerling?
 Zorg voor genoeg tijd om te kunnen spelen. 30 minuten om te eten en spelen is niet haalbaar.
 Onduidelijk verhaal.
 Geef heldere opties.
 Alle dagen tot 14:00 uur zorgt ervoor dat wij 3 dagen opvang nodig gaan hebben. Nu hebben wij helemaal geen
opvang nodig.
 Welk probleem is er?
 What’s in it for you, what’s in it for me?
 Hoe gaat het met feestjes? Na 2 uur?
 Wij willen graag een enquête met drie opties.
Kinderopvang
 Naschoolse opvang per uur i.p.v. per dagdeel.
 Na schooltijd BSO, kosten?
 Bij langer verblijf op de BSO: kwaliteit omhoog op alle vlakken.
 Welk probleem lossen we op?
 Gaat SKG flexibele opvang mogelijk maken voor ouders die wel om 15:15 maar niet om 14:00 hun kids kunnen
ophalen?
 Uur-opvang BSO mogelijk?
 Hoe flexibel wordt de BSO met de uurafname?
 Financiële situatie voor/door opvang.
 Kinderopvang tot 16:00 of 16:30 i.p.v. 18:00?











Wie betaalt eventuele extra kosten? Opvang?
Werkende ouders moeten zorgen voor aanvullend ouderschapsverlof en aanvullende opvang. Is dit meegenomen?
BSO is een lang blok. Invulling BSO.
Hoe wordt er voor zorggedragen dat de BSO ook 4 uur leuk is voor de kinderen?
Kosten!
Zorg om lange middagen BSO.
BSO in uren, niet meer alleen in dagdelen.
BSO meer samenwerken met school. Bij continurooster ook flexibele opvang na school, bijv. 2 uur opvang of zelfs
per uur BSO afnemen.
Meer inbreng kinderen invulling BSO per moment (bijv. mogelijkheid om rustig aan te doen).

Afstemmen school-werk
 Ik ben voorstander van 1 vrije middag i.v.m. mijn werk. Voor de kinderen lijkt
me de woensdag het beste.
 8:30 is top!
 Nu is doel zo min mogelijk opvang. Doel school lijkt meer opvang promotie
SKG.
 Schooltijden van 8:30 tot 14:30 (m.u.v. woensdag) beter i.v.m. combineren
werk en geen BSO nodig (extra kosten).
 Probleem m.b.t. werktijden/uren als schooltijden korter worden. Dus extra
BSO + kosten!
 Zonder probleem geen oplossing...
 Lastig combineren met werk. Kan hele of halve dagen vrij + werk ingericht op
woensdag en vrijdag vrij.
 Extra vrije uren/dagen, ook al is het over 4 jaar lastig voor werkende ouder.
 Persoonlijk veel meer opvang nodig.
 Extra vrije dagen in het jaar: Maar ingewikkeld met werk!
 5-gelijke dagen model is uitkomst voor werkende ouders met kinderen op de
basisschool in verband met flexibiliteit.
Opvoedspreekuur op IKC Merweplein
Wanneer:
Iedere eerste woensdag van de maand van 8.30 uur tot 9.30 uur
2018: 3 oktober, 7 november, 5 december
2019: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 apr, 8 mei, 5 juni, 3 juli
Waar:
De jeugdverpleegkundige Rosita Spek zal goed zichtbaar in de hal zitten. U kun haar gewoon benaderen. Er is ook een
mogelijkheid het gesprek voort te zetten in een aparte ruimte die hiervoor gereserveerd is in school. Mocht het nu erg druk
zijn of u bent niet in de gelegenheid op woensdagochtend, dan vindt u onderaan de gegevens van de jeugdverpleegkundige.
Voor wie:
Bij het opvoedspreekuur van Rivas kunt u terecht met al uw vragen over de ontwikkeling en het opgroeien van uw kind. De
jeugdverpleegkundige van Rivas informeert, helpt en ondersteunt u gratis en vrijblijvend. Het opvoedspreekuur is voor
ouders en opvoeders met kinderen van 0-19 jaar.
Voor meer informatie, het maken van een afspraak of voor een telefonische afspraak kunt u contact opnemen met de
jeugdverpleegkundige via:
r.spek@rivas.nl
06-57543151

Nieuws vanuit de oudervereniging (De OV)
Verslag van de ledenvergadering met nieuwe samenstelling
Op woensdag 19 september jl. heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging plaatsgevonden. Een
belangrijk moment omdat we terugkeken op de festiviteiten van het afgelopen jaar, de financiën doornamen en dit jaar
tevens het nieuwe bestuur voorstelden.
De goed gevulde zaal was het met de directie eens dat de OV, ondanks de krappe middelen, het afgelopen schooljaar heel
feestelijk heeft weten te omlijsten.
Desondanks werd, gezien de prijsstijgingen, een verhoging van de ouderbijdrage voorgesteld. Dit voorstel werd unaniem
aangenomen door alle aanwezigen.
U heeft inmiddels een brief ontvangen voor het voldoen van deze ouderbijdrage. Deze graag zo spoedig mogelijk inleveren
bij de leerkracht!
Naast de presentatie van de oudervereniging heeft ook de medezeggenschapsraad zijn verslag gepresenteerd. Dit werd
gedaan door Caspar van Rij, de nieuwe voorzitter.
De volgende bestuursleden van de OV zijn afgetreden:
Wijnand Germs (voorzitter) stopt met alle activiteiten binnen de oudervereniging, Cees van Gelderen, afgetreden als
secretaris, maar blijft nog wel aan als lid.
Zij worden hartelijk bedankt voor al hun inzet.
Toegetreden zijn dit jaar:
Bram Bosch (secretaris)
Danielle Huurman (voorzitter)
Amber Borst
Annemarie Jonker
Lilianne Lankhorst
Dit maakt dat wij tot een nieuwe, enthousiaste samenstelling komen voor 2018/2019 met de volgende leden: Danielle
Huurman (voorzitter), Mariëlle Bouwhuis (penningmeester), Bram Bosch (secretaris), Amber Borst, Annemarie Jonker,
Claudia Elsman, Erica Ras, Heske Roovers, Liselot Uijterlinde, Sylvia Bassa, Willemijn van Gemert, Lilianne Lankhorst, Pauline
Verwolf (teamlid), Thea den Teuling (teamlid).
Verder zijn wij blij te mogen melden dat de eerste betalingen voor de ouderbijdrage binnenkomen alsmede de formulieren
voor het afgeven van een automatische incasso. Dit laatste is vanaf dit jaar mogelijk.
Voor vragen of opmerkingen mag u ons altijd aanspreken of kunt u ons bereiken op het e-mailadres
ov.merweplein@stichtingovo.nl.
Bijeenkomst klassenouders
Op 26 september hebben wij geschiedenis mogen schrijven met de eerste bijeenkomst voor klassenouders tijdens ons
bestaan! Dit onder leiding van Sylvia Bassa (aanspreekpunt klassenouders) en Danielle Huurman (voorzitter OV). En, al
zeggen wij het zelf, het was een zeer geslaagde middag, met een goede opkomst van zeer enthousiaste klassenouders. Wij
hebben het een en ander toe kunnen lichten op het klassenouderschap. Ook hebben wij vragen beantwoord en feedback
mogen ontvangen!
We hopen er samen een spetterend jaar van te kunnen maken, maar wat wij zo
merkten zal het aan de klassenouders zeker niet liggen!
Mocht u overigens vragen hebben, spreekt u mij dan gerust aan.

Verjaardagen t/m 15 oktober
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.
datum

groep

2 okt. Inge Baaijens
Anouk Baaijens
4 okt. Sam Lubbers
5 okt. Jenson Huijbregts-Koukoulis

datum

groep

7A

8 okt. Jaimy Schrijver

8B

7B

9 okt. Robin Hukema

1/2D

3A
5A

Robbin van Hoorn
10 okt. Sophie Kremers

4B
4A

Justin Iseger

8A

11 okt. Jesse Coenen

4A

Cheyenne Mathot

8A
5A

13 okt. Bryan Schmidt
14 okt. Sofie van der Vos

4B
6A

Amber El Maknouzi

7A

Loes van der Vos

6B

Sophie Ritmeester

7B

6 okt. Linn Bron

15 okt. Mette Bouter

1/2D

Dappere Dino’s-groep, speel- en praatgroep voor Kinderen
van gescheiden ouders,
Kinderen uit Gorinchem, groep 3 en 4 (leeftijd 6 t/m 8 jaar)
Kinderen en echtscheiding
Voor kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Emoties lopen soms hoog op
en de vertrouwde situatie thuis staat op z’n kop. Kinderen voelen het verdriet van hun ouders
en willen geen partij kiezen. Vaak willen ze dat alles bij het oude blijft.
Dit is Dappere Dino’s
Het groepsprogramma Dappere Dino’s is speciaal ontwikkeld voor kinderen (6-8jaar) van gescheiden
ouders. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en
gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben
meegemaakt. Daarnaast leren ze spelenderwijs hoe ze problemen kunnen oplossen.
Tijdens deze groepsbijeenkomsten speelt de Dino-handpop met de naam Rex een centrale rol. Rex
wordt door de trainer gebruikt om de kinderen te helpen hun gedachten en gevoelens onder woorden te
brengen. Rex heeft ook gescheiden ouders en is dus naast een kameraadje ook een lotgenoot voor de
deelnemers.
In de groep kunnen 7 kinderen meedoen. Het maakt niet uit of ouders kort of lang geleden gescheiden
zijn. Het is ook mogelijk dat kinderen samen met hun broertje(s) / zusje(s) deelnemen aan Dappere
Dino’s. Beide (gezagdragende) ouders moeten schriftelijk toestemming geven voor deelname van het
kind. Ouders van de deelnemers worden geïnformeerd en betrokken d.m.v. individuele intake en
evaluatie en een ouderbijeenkomst.

Waar?

Gorinchem, locatie Beatrix de Burcht. Hoefslag 5

Wanneer?

Dinsdagen, van 15.45u tot 16.45u. Start in november 2018. Het betreft 11
kinderbijeenkomsten en een ouderbijeenkomst (op een avond)

Door wie?

2 maatschappelijk werkers van Vivenz. Met (één van) hen vindt een
kennismakingsgesprek plaats

Kosten?

Geen, de cursus is gratis voor de deelnemende kinderen

Info en aanmelding:

Maatschappelijk werk Vivenz, groepswerk@vivenz.nl / 088 -1237000.

KIES-groep, speel- en praatgroep voor Kinderen van
gescheiden ouders,
Kinderen uit Gorinchem, groep 5 t/m groep 8 van de
basisschool
Kinderen en echtscheiding (KIES)
Voor kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Emoties lopen soms hoog op
en de vertrouwde situatie thuis staat op z’n kop. Kinderen voelen het verdriet van hun ouders
en willen geen partij kiezen. Vaak willen ze dat alles bij het oude blijft.
Dit is KIES
KIES biedt kinderen ondersteuning bij het omgaan met de scheiding van hun ouders. In deze spel- en
praatgroep leren kinderen omgaan met de nieuwe thuissituatie. Aandacht gaat uit naar wat de
scheiding voor hen betekent. Door deel te nemen aan KIES begrijpen kinderen de situatie beter en
kunnen ze er makkelijker met hun ouders of anderen over praten. Kinderen leren omgaan met
veranderingen, hulp vragen aan mensen in hun omgeving en vertrouwen opbouwen.
In de groep kunnen 8 tot 10 kinderen meedoen.

Het maakt niet uit of ouders kort of lang geleden gescheiden zijn. Het is ook mogelijk dat
kinderen samen met hun broertje(s) / zusje(s) deelnemen aan KIES. Beide (gezagdragende)
ouders moeten (schriftelijk) toestemming geven voor deelname van het kind.

Waar?

Gorinchem, locatie Beatrix de Burcht. Hoefslag 5

Wanneer?

Start eind oktober. Woensdagen van 15.00 tot 16.15u. Het betreft 8 wekelijkse
bijeenkomsten, vakanties worden overgeslagen.

Door wie?

2 maatschappelijk werkers van Vivenz. Met (één van) hen vindt een
kennismakingsgesprek plaats.

Kosten?

Geen, de cursus is gratis voor de deelnemende kinderen.

Info en aanmelding:

Maatschappelijk werk Vivenz, groepswerk@vivenz.nl / 088 -1237000.

