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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Inmiddels ligt de herfstvakantie achter ons en we hopen dat u met uw
kinderen heerlijk heeft kunnen genieten. Op het moment dat deze
nieuwsbrief verschijnt, is het al november. We merken dat het sneller
donker wordt. Ook weer gezellig in huis!
Graag vragen wij wederom uw aandacht voor de verkeerssituatie rond
de school. Wanneer veel mensen lopend of op de fiets komen, sparen
we het milieu en is het rondom de school veel veiliger dan met auto’s.
Lopen of fietsen is gezond voor ons allemaal en voor de kinderen
leerzaam hoe ze horen te doen in het verkeer.
Mocht u toch met de auto komen, dan graag parkeren op het
parkeerterrein en niet blijven staan op de zoen-en-zoefzone. Daar is deze niet voor bedoeld. Binnenkort zal de politie een
keer een controle uitvoeren en waar nodig handhaven.

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
Hierbij een impressie van de voorleeswedstrijd. Fantastische kandidaten en een prachtige ochtend. Het publiek heeft
ademloos geluisterd naar diverse verhalen. Het was spannend en moeilijk voor de jury, maar uiteindelijk is Sander Schouten
uit groep 7 de winnaar. Hij mag deelnemen aan de voorleeswedstrijd in de bibliotheek. We wensen Sander veel succes.

Nieuws leerkrachten
Een nieuwe uitdaging voor juf Thea.
Juf Thea heeft gesolliciteerd op de vacature van Stichting OVO bij Daltonschool De Poorter en bleek uiteindelijk de
geschiktste kandidaat te zijn en is dus aangenomen.
Een heel mooie nieuwe uitdaging voor juf Thea, maar na 14 jaar werken op onze school, gaat ze ons dus helaas verlaten.
Uiteraard zal juf Thea de komende periode gewoon haar werk in groep 8 voortzetten, maar na 1 januari 2019 komt het
moment dat zij afscheid neemt. Op dit moment is een exacte datum nog niet bekend. Wel staat vast, dat wij op zoek moeten
gaan naar haar opvolger en er een afscheidsfeestje georganiseerd moet worden.

Allemaal babynieuws
Geboren
Juf Michelle en haar partner hebben afgelopen vrijdag 26 oktober een dochter gekregen. Ze heet
Nena Kee. Juf Michelle en haar kleine meid maken het prima. We wensen haar veel geluk toe!
Zwanger
Juf Melissa is in blijde verwachting. Voor sommigen wellicht al zichtbaar, voor anderen nog een
verrassing. Juf Melissa en haar partner verwachten in maart 2019 hun tweede kindje. We wensen
haar een voorspoedige zwangerschap en begin februari zal zij met zwangerschapsverlof gaan.
Ook meester Tom is in blijde verwachting… zijn vrouw is
zwanger. Zij verwachten hun eerste kindje eveneens in maart 2019. Ook haar wensen we
een voorspoedige zwangerschap.

Een droevig bericht
Na de zomervakantie is in een weekend onze ‘huiskat’ Harry doodgereden.
Inmiddels komt het bericht bij steeds meer kinderen terecht en horen wij ook verschillende
verhalen over zijn overlijden.
Helaas was het dus een auto die onze vriend niet zag en moeten we zijn gezelligheid op het
plein missen.
Sinterklaasfeest 5 december
Over ruim twee weken komt Sinterklaas ons land weer binnengevaren. De sinterklaascommissie is alweer geruime tijd druk
in de weer met de voorbereidingen. Het sinterklaasfeest op school zal zijn op woensdagochtend 5 december. Omdat we
voldoende tijd willen hebben om Sinterklaas te verwelkomen, willen wij u vragen om er alvast rekening mee te houden dat
de kinderen deze ochtend om 8.30 uur op school worden verwacht. Zij mogen met de jas aan de klas inkomen, zodat iedere
klas om 8.45 uur op het schoolplein kan staan om Sinterklaas te ontvangen.
Namens de sinterklaascommissie,
Mariska van den Berg
Nieuws vanuit de oudervereniging (OV)
Even een korte update vanuit de OV. Onze commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen van onder andere Sinterklaas
en Kerst. Uiteraard kunnen wij straks weer alle handjes gebruiken. Als het zover is, zult u dit van ons horen via de leerkracht,
vaak middels de Parro app.
We kijken met een goed gevoel terug op alle schoolreisjes. We zagen de kinderen genieten en hebben veel geluk gehad met
het schitterende weer!
Groep 8 is op kamp geweest. Dit was een goed begin van het laatste jaar, op een toplocatie.
Ook willen wij hier even de ruimte nemen om elke nieuwsbrief wat mensen aan u voor te stellen.
Deze week doen we dat met de voorzitster:
Danielle Huurman.
Even voorstellen… Ik ben Danielle, de moeder van Lola en Kiki. Wij zijn hiernaartoe verhuisd vanuit Rotterdam.

We wonen hier nu bijna een jaar en hebben het super naar ons zin! Vorig jaar ben ik
begonnen als klassenouder. Dat leek me de perfecte manier om kennis te maken met de
kinderen, ouders en school!
Ik moet zeggen dat dit aardig is gelukt. Gecombineerd met het overblijven zijn er al aardig
wat vriendschappen ontstaan.
Toen ik hoorde dat er ook nog mensen welkom waren in de oudervereniging dacht ik
“waarom niet” en in al mijn enthousiasme heb ik ook maar direct ja gezegd op het
voorzitterschap.
Buiten het moederschap om was ik altijd werkzaam in de verzekeringsbranche, heb toen in
de avonduren een kappersopleiding gevolgd en toen Lola naar school ging, heb ik een
opleiding tot peuterdansdocent gevolgd. Jullie zien het, mijn interesses zijn breed en het
werken met kinderen vind ik heerlijk!
Ik hoop dat dit alles bijdraagt aan een goede aanvulling in een super enthousiast team
binnen de OV.
En kan ik iets voor jullie betekenen, spreek mij gerust aan!
Groetjes, Danielle
Ik ben Lilianne Lankhorst en ben 33 jaar. Ik ben fulltime moeder van 3 jongens: Tybe van 11,
Seth van 8 en Isaï van 6 jaar.
Ik heb me aangemeld voor de oudervereniging en vanaf de meest recente algemene
ledenvergadering maak ik officieel deel uit van het team.
Ik vind het erg leuk om bezig te zijn met en betrokken te zijn bij de kinderen en de school. Ik zit
vaak vol met ideeën die weer ten goede kunnen komen aan de oudervereniging. Ik heb super
veel zin om met het hele team samen te werken.
Opvoedspreekuur op IKC Merweplein
Wanneer:
Iedere eerste woensdag van de maand van 8.30 uur tot 9.30 uur
2018: 7 november, 5 december
2019: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli
Waar:
De jeugdverpleegkundige Rosita Spek zal goed zichtbaar in de hal zitten. U kunt 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 tot 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

Lekkere oliebollen!!!
Ja u leest het goed! Het jaar gaat snel, het wordt al wat kouder.
Maar om met de wijze woorden van Johan Cruyff te spreken:
“Ieder nadeel heb z’n voordeel!” Namelijk: tijd voor oliebollen!
En wel heerlijk vers gebakken door de festiviteitenvereniging
Dalem. In de oude Floris van Dalem staat een heel team van
vrijwilligers paraat om voor u de lekkerste oliebollen te bakken.
Deze zullen ook worden verkocht op ons eigen schoolplein op 15
november op de volgende tijden: van 8.30 uur tot 9.00 uur, van
11.45 uur tot 13.15 uur en van 15.00 uur tot 15.30 uur. Een zak
van 6 stuks kost u slechts €3,50, waarmee u direct de
festiviteitenvereniging steunt.
Let wel: u kunt bij de kraam alleen met contant geld betalen.
We zien u graag verschijnen aan de kraam op 15 november!

Verjaardagen t/m 16 november
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.
datum

datum

3 nov. Tess

12 nov. Charlene

5 nov. Ryan

14 nov. Corné

7 nov. Indy
9 nov. Eef
10 nov. Frédérique
Kian

15 nov. Isaï
Esra
16 nov. Steijn
Myron

Naar de middelbare?

P R A K T I J K S C H O O L

Ouderinformatieavonden
19.00-21.00 uur
Dinsdag

30 okt Obs De Driemaster (Pietersweer), Hardinxveld-Giessendam

Maandag

5 nov

Donderdag 8 nov

Doemiddagen
13.30 - 16.00 uur

Ikc Merweplein. Gorinchem

Woensdag 31 oktober

Obs Anne Frank, Gorinchem

Gymnasium Camphusianum,
Fortes Lyceum en Omnia College

Dinsdag

13 nov Brede school De Lingewaard, Arkel

Woensdag

14 nov Daltonschool De Poorter

Donderdag 15 nov Obs ‘t Ravelijn, Woudrichem
Donderdag 22 nov Obs De Sterrenkijker, Leerdam

Meld u aan via naardemiddelbare.nl

Woensdag 14 november
Gymnasium Camphusianum en
Fortes Lyceum

Meld je aan via de website
van de school!

