Nummer 8
14 december 2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Activiteiten
Kerstviering
Start kerstvakantie om 12.00 uur
Kerstvakantie

19 december 2018 (18.00 uur – 19.15 uur)
21 december 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Schooltijden voor schooljaar 2019-2020
Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaat het Merweplein werken met een continurooster.
Op woensdag 17 oktober hebben we uitkomsten van de peiling geteld in aanwezigheid van Monique Gruiters en
Marion Verhoeks (personeels- en oudergeleding MR). Uit deze peiling komt bij de ouders een voorkeur voor het
“traditionele” continurooster naar voren. Bij de teamleden is er een grote voorkeur voor het vijf-gelijkedagenmodel.
Het is echter de oudergeleding van de MR die instemming moet geven op een wijziging van de schooltijden,
derhalve is de mening van de ouders hier leidend. Hieronder ziet u een overzicht van de stemming. Maar liefst
86% van de ouders heeft gereageerd op de peiling! Dat is een geweldig hoog percentage.
Peiling schooltijden

vijf-gelijkedagenmodel

“traditioneel”
continurooster

Percentage respons

Ouders

90

151

86 %

Vervolgens zijn deze uitkomsten besproken in de MR en in het team. We komen daarna met de volgende
schooltijden waar de gehele MR zijn instemming voor heeft gegeven.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1 t/m 4 8.30-14.45 uur 8.30-14.45 uur 8.30-12.30 uur 8.30-14.45 uur 8.30-12.00 uur
Groep 5 t/m 8 8.30-14.45 uur 8.30-14.45 uur 8.30-12.30 uur 8.30-14.45 uur 8.30-14.45 uur

In dit schema hebben we heel erg ons best gedaan om rekening te houden met de wensen die op de
informatieavond zijn ingebracht, o.a.:
- gelijke schooltijden op de woensdag;
- kinderen eten tussen de middag in de klas en spelen een half uur buiten;
- we starten om 8.30 uur.
Met de invulling van dit hele proces zijn we nu nog niet klaar. Er komt nu een werkgroep die gaat kijken naar de
pauzetijden van het team. Het is ook heel belangrijk dat de juf/meester pauze krijgt. Dat is ook in het belang van
uw kind. Wellicht zouden we ook nog graag een beroep doen op u als ouder om te ondersteunen als pleinwacht
of om te ondersteunen bij het eten in de klas. Dit alles zal door de werkgroep worden bekeken.
Kortom, er is al veel duidelijk, echter het voorbereidingsjaar is niet voor niets. We hebben nog wat stappen te
zetten. Wel hechten we er veel waarde aan u nog dit kalenderjaar te informeren, zodat u alvast rekening kunt
gaan houden met de nieuwe schooltijden.
Algemeen
Na een fantastisch sinterklaasfeest, waar alle kinderen enorm van hebben kunnen genieten,
wordt er nu hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor het kerstfeest komende
woensdag.
De kerstcommissie is druk bezig om ook dit jaar het kerstfeest een succesvol, maar vooral
gezellig en ‘sprankelend feest te laten zijn’.
Ook is de school weer omgetoverd in kerstsferen. Het ziet er gezellig en fantastisch uit! Hartelijk dank aan een
groep enthousiaste ouders die vorige week vrijdag heel de school heeft versierd.
Inmiddels hangen de ‘dinerlijsten’ bij alle klassen klaar en staan er bij de meeste groepen al veel heerlijke
gerechten op. Dat wordt weer smullen voor alle kinderen!
Naast al dat lekkers kunt u als ouder dit jaar ook weer een lekkere stamppotmaaltijd bestellen en deze gezellig
opeten in de hal.
Maaltijden kunnen tot uiterlijk maandag besteld worden bij de leerkracht.
Wij wijzen u vol trots ook op het gemaakte uitnodigingsfilmpje voor het Kerstfeest, waarin u o.a. meer informatie
vindt over het bestellen van een stamppot maaltijd. Heeft u het nog niet bekeken, dan raden wij u aan dit alsnog
te doen: https://youtu.be/ck1G8jCK6jE
Net als vorig jaar staan wij stil bij de mensen die het veel minder hebben en verzamelen wij producten voor de
Voedselbank. In de hal staan dozen waar u uw bijdrage voor de Voedselbank in kunt doen. Er is al veel verzameld,
maar het mag nog veel meer worden!
Ook besteden wij aandacht aan de eenzame ouderen. Al onze
leerlingen hebben kerstkaarten gemaakt en deze zullen
bezorgd worden bij de ouderen woonachtig bij Rivas.We
hopen u nog te ontmoeten op de kerstviering 19 december a.s.
De viering start om 18.00 uur en is om ongeveer 19.15 uur
afgelopen.
Voor nu wensen wij u en uw familie fijne kerstdagen en een
goede jaarwisseling. We zien elkaar weer in januari 2019!!!

Afscheid
Mocht u juf Anita en/of juf Thea samen met uw zoon of dochter nog gedag willen
zeggen of een handje willen geven dan kan dat:
 Juf Anita Kramer op dinsdag 18 december a.s. van 15.15-16.00 uur in
het lokaal van groep 4b
 Juf Thea den Teuling op donderdag 20 december a.s. van 15.15-16.00
uur in het lokaal van groep 8a

De leerlingenraad
Na verkiezingen binnen de groepen 6 tot en met 8, kwam op
dinsdag 11 december de nieuwe leerlingenraad bijeen.
Na een voorstelrondje werd al snel duidelijk dat er een mooi
takenpakket voor de raad klaarligt en dat de leden ook zeer
enthousiast zijn om aan de slag te gaan.
In januari zullen de leden in overleg gaan met de pestcoördinator en
bekijken hoe ons anti-pestbeleid nog beter in de school en alle
groepen in te zetten! Ook is het schoolplein een agendapunt waar
de leerlingenraad mee aan de slag gaat.
De leden van de leerlingenraad zijn dit schooljaar: Lotte, Senna,
Jesse, Per, Brais en Joost.

Vertrek juf Monique van Vliet
Binnen het onderwijs ontstaat veel meer mobiliteit. Dit treft alle scholen, niet alleen het IKC Merweplein. Dat
heeft helaas te maken met de tekorten die gaan ontstaan en waar we ook verschillende keren de aandacht voor
hebben gevraagd bij de stakingen. De minister heeft geld beschikbaar gesteld om ook zij-instromers op te gaan
leiden tot leerkrachten, zodat de tekorten zo snel mogelijk teruggebracht kunnen worden. Het voordeel is wel dat
mensen nieuwe uitdagingen kunnen aangaan, iets wat geruime tijd veel minder mogelijk was.
Juf Monique van Vliet heeft gesolliciteerd op een vacature bij een ander bestuur en zij is aangenomen. Jammer
voor ons, maar leuk voor haar. Hiermee willen we juf Monique van harte feliciteren!
Zij gaat niet weg omdat zij het niet naar haar zin heeft, maar omdat zij toe is aan een nieuwe uitdaging. Helaas
gebeurt dit niet aan het einde, maar halverwege een schooljaar nl. per 1 februari 2019. Daar kunnen we verder
niets aan veranderen.
Uiteraard zijn wij op zoek gegaan naar een goede opvolging van juf Monique en wij zijn erin geslaagd om zelf
twee ervaren leerkrachten naar Gorinchem te krijgen. Dit zijn juf Sabina Hollink, zij werkt nu voor een andere
stichting in een groep 8, en juf Ellen van der Braak, nu nog werkzaam in Rotterdam. Juf Sabina gaat werken op
maandag, donderdag en vrijdag en juf Ellen op dinsdag en woensdag. Zij zullen in februari gaan beginnen.

Kerstcommissie Oudervereniging

IKC Merweplein laat deze kerst niet alleen de kinderen sprankelen, maar ook de
bewoners van de woonlocaties van Rivas in Gorinchem
De (meeste) groepen gaan namelijk kerstkaarten maken. Die kaarten worden verzameld en donderdag
20 december bezorgd bij de bewoners. We sluiten hierbij aan bij de landelijke actie:
‘Een kerstkaart voor eenzame ouderen’.
U kunt hier ook aan meedoen! Iedereen heeft vast wel een kerstkaart thuis liggen die over is. Vul een
afzender in, stop de kaart (in envelop graag) in de speciale brievenbus die vanaf maandag
17 december in de hal van school naast de dozen voor de Voedselbank staat en wij (met een aantal
kinderen uiteraard) verzorgen de bezorging bij de woonlocaties.
Kerstcommissie OV

Opvoedspreekuur op IKC Merweplein
Wanneer:
Iedere eerste woensdag van de maand van 8.30 uur tot 9.30 uur
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
Verjaardagen t/m 20 januari
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.
datum
17 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
28 dec.

december

Ravi
Luuk
Kyan
Jasmijn
Luuk
Yasmin
Olivier
Dani
Jelko
30 dec. Fenna Baatje
Matthijs
31 dec. Raf
januari
1 jan. Farid
Fatema
3 jan. Tycho
5 jan. Sara

datum
vervolg januari
7 jan. Noora
9 jan. Jennifer
Skip
Amber
10 jan. Megan
Isabel
Amber
11 jan. Roan
12 jan. Ruben
Ivan
13 jan. Willemijn
14 jan. Sarah
Julia
16 jan. Maud
17 jan. David
Rafie
20 jan. Sarah

