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Vorige week heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, maar is naar alle ouders de link verstuurd van het halfjaaroverzicht.
Iedere groep, maar ook wij als directie, heeft een aantal hoogtepunten en weetjes die zich het afgelopen jaar hebben
afgespeeld binnen ons IKC Merweplein in dit overzicht genoteerd.
Heeft u deze overzichten op onze website nog niet bekeken, dan raden wij u aan om dit zeker nog te doen! De
overzichten zijn te vinden op onze website: http://merweplein.nl/groepen
Helaas is binnen onze school op dit moment het aantal zieke en niet fitte leerlingen aan het stijgen. Vooral buikgriep en
hoesten heersen. Er zijn zelfs een aantal leerlingen die longontsteking hebben. Longontsteking kent 2 varianten: een
bacteriële en een virale. De eerste is (meestal) te genezen met medicatie, de tweede is helaas
minder goed te behandelen.
Mocht uw kind erg veel hoesten, waterige ogen hebben en klagen zich niet fit te voelen, wacht
alstublieft niet te lang om langs de huisarts te gaan. Liever horen dat het allemaal meevalt, dan
dat u er eigenlijk iets te laat bij bent.
Binnen ons team valt het aantal zieke collega’s op dit moment nog mee en hebben we de enkele
dagen dat er een collega ziek was, weten in te vullen.
Wij zijn enorm trots op ons team. Collega’s zetten zich enorm flexibel in en zijn bereid op andere dagen extra te komen
werken of te schuiven met de ondersteuning binnen de groep, zodat iedere groep toch bemenst kan worden.
We hopen natuurlijk dat er niemand meer ziek wordt en wanneer we toch een ziekmelding
krijgen, we dit op kunnen lossen. Vooral gezien het beperkte aantal beschikbare invallers kunnen
we dit helaas niet garanderen. We hopen dat het niet nodig is, maar houdt u er rekening mee dat
we in de toekomst genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen.
Melissa zal vanaf volgende week niet meer op school zijn i.v.m. haar zwangerschapsverlof.
Natuurlijk leest u over een tijdje in de nieuwsbrief terug wanneer de kleine meid is geboren. Na
de zomervakantie zien we Melissa weer terug!
Tijdens haar verlof wordt zij vervangen door Liesbeth Kranenburg, die zich verderop in deze
nieuwsbrief aan u voorstelt.

Staking
Door de Algemene Onderwijs Bond is aangekondigd dat op 15 maart het onderwijs platgaat van basisschool tot
universiteit. Het lijkt erop dat ook onze stichting gehoor gaat geven aan de oproep deze dag de scholen te sluiten. Een
officiële bevestiging is nog niet gegeven, maar houdt u er alvast rekening mee dat ook onze school vrijdag 15 maart
waarschijnlijk is gesloten?
Tevredenheidspeiling
Binnen stichting OVO is het gebruikelijk dat de school u jaarlijks een uitnodiging stuurt om de
oudertevredenheidspeiling in te vullen. Binnenkort kunt u dan ook weer een uitnodiging van
ons verwachten om deze digitale enquête in te vullen.
Ook de leerlingen zullen een uitnodiging krijgen om de digitale leerlingtevredenheidspeiling in
te vullen. Zij vullen deze op school in.
Het team vult ook de personeeltevredenheidspeiling in. Op deze wijze kunnen we monitoren
of we op de goede weg zijn of waar aandachtspunten zijn voor de school. Doel ervan is om met elkaar ervoor te zorgen
dat het niveau van ons onderwijs naar een steeds hoger plan wordt getild.
De laatste jaren hebben verschillende geledingen aangegeven dat er wat betreft de peilingen wat punten zijn ter
verbetering.
Er is daarom voor gekozen om dit schooljaar een nieuwe vragenlijst te hanteren en zo beter tegemoet te komen aan de
wensen.
Een klein stukje uit onze schoolgids ter herinnering
Op de website is onze schoolgids te vinden. Hierin staat veel informatie. Wij begrijpen dat u deze gids niet helemaal uit
uw hoofd kent of dagelijks doorneemt, daarom even een kort stukje uit de schoolgids voor iedereen die op dit moment
vragen heeft:
“Als u een persoonlijke vraag hebt, kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Dit graag wel altijd voor of
na schooltijd. Daarnaast kunt u ook met uw vragen terecht bij de intern begeleider en/of bij de directeur. Hierbij dient
wel opgemerkt te worden dat de leerkracht altijd uw eerste aanspreekpunt is, wanneer het over uw kind gaat.
Daarnaast staat de directie (wanneer zij aanwezig is) ook altijd op het plein bij het openen van de schooldeuren en kunt
u ook dan uw vragen stellen.
In deze digitale tijd is het ook mogelijk een afspraak te maken via de mail.
Natuurlijk bent u te allen tijde welkom.”
Nieuwe collega’s
Wellicht heeft u al kennisgemaakt met één of meerdere collega’s die nieuw zijn binnen ons team.
Graag stellen zij zich aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Liesbeth Kranenburg en zal de komende periode een aantal taken van Melissa Groeneveld overnemen, omdat zij
met zwangerschapsverlof gaat. Tot 2017 ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs.
Na leerkracht te zijn geweest in alle groepen van de basisschool, ben ik 12 jaar directeur
van een aantal scholen in de gemeente Nijkerk geweest. Ik heb altijd met heel veel plezier
in het onderwijs gewerkt. Ik houd van nieuwe uitdagingen en besloot op 1 januari 2017 om
mijn ontslag te nemen en voor ons eigen bedrijf te gaan werken. Dit bedrijf richt zich op
professionals die met kinderen werken. Tot de zomervakantie zal ik met enige regelmaat
op het Merweplein te zien zijn. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging op deze leuke
school.
Hartelijke groet,
Liesbeth Kranenburg

Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Ellen van de Braak, ik ben 38 jaar en woon in
Gorinchem. Sinds 1 februari ben ik werkzaam op het Merweplein. Op maandag sta ik voor
groep 8A, op dinsdag en woensdag voor groep 7A en op donderdag val ik in en ondersteun ik
waar nodig.
In de afgelopen 11 jaar heb ik op een school in Rotterdam gewerkt. Hier heb ik in bijna alle
groepen, van peuters tot groep 8, maar voornamelijk in de bovenbouw gewerkt. Nadat ik
afgelopen jaar met mijn gezin naar Gorinchem verhuisd was, zocht ik een nieuwe uitdaging
meer in de buurt. Deze heb ik op het Merweplein gevonden. Ik heb er heel veel zin in om met
de kinderen van het Merweplein aan het werk te gaan en hoop het naar mijn zin te krijgen.
Groeten van Ellen.
ijn naam is Lars de Klein. Ik ben sinds deze week werkzaam in groep 8A op IKC Merweplein.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt op een basisschool in Hardinxveld-Giessendam. Eigenlijk
heb ik altijd aan groep 8 lesgegeven. De combinatie van hard werken met leuke zaken, zoals
kamp en eindmusical, spreken mij erg aan. Ik hoop op een erg leuke tijd op het IKC
Merweplein. De eerste indrukken zijn in ieder geval helemaal top!
We gaan er keihard tegenaan!
Mijn naam is Sabina Hollink. 15 jaar geleden liep ik stage op de Floris
van Dalemschool. Het jaar daarop stapte ik met de toenmalige groep 8 over naar het nieuwe
gebouw aan de Merwe Donk.
Ik liep er mijn LIO, eindstage. Na mijn afstuderen, kwam ik op een basisschool in Beesd
terecht. Ik draaide daar alle groepen van 3 t/m 8 wel één of meerdere jaren.
Nu, 13 jaar later, had ik de kans om op IKC Merweplein te gaan werken. Dichter bij huis, beter
te combineren met ons gezin met 3 kinderen.
Ik heb enorm veel zin in deze uitdaging!
GMag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Caroline Noorlander en met ingang van 4 februari mag ik de leerkracht van
groep 5A zijn.
Ik kom uit Eindhoven en daar heb ik, in 27 jaar, op verschillende scholen mijn
onderwijservaring opgedaan. Naast mijn onderwijsbevoegdheid ben ik ook
taalwetenschapper en specialist leren op het gebied van taal- en leesonderwijs.
In mijn vrije tijd ben ik een cultuurliefhebber. Ik mag graag op reis gaan, het liefst naar verre
landen, daar nieuwe culturen ontdekken en als het lukt mooie foto’s maken. Van muziek en
theater kan ik genieten en bezoek ook regelmatig voorstellingen.
Heeft u vragen? Kom, het liefst na schooltijd, even binnen gelopen of anders via de mail
caroline.noorlander@stichtingovo.nl
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De 60 minutencup 2019
Op woensdag 20 maart is weer de jaarlijkse 60 minutencup van Polo- en Zwemclub
Gorinchem (PCG). Deze wedstrijd voor scholen wordt gehouden in het Caribabad.
Dit jaar nemen leerlingen van de groepen 5 en 6 het tegen elkaar op. Zij moeten in
estafettevorm in een uur tijd een zo groot mogelijke afstand proberen te zwemmen.
Gezelligheid, sportiviteit en teamgeest zijn het belangrijkste tijdens deze wedstrijd.
De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben inmiddels een brief ontvangen met verdere informatie! Lijkt het je leuk?
Vraag klasgenootjes om mee te doen en geef je op voor de voorjaarsvakantie!
Juf Caroline en juf Vivianne
Even voorstellen oudervereniging
Hallo, dit keer aan mij de beurt om me even voor te stellen.
Ik ben Erica Ras, getrouwd met Mathijs en moeder van Daniël (groep 8), Steven (groep 5) en Sarah (groep 1).
Bijna 7 jaar geleden zijn wij naar Gorinchem-Oost verhuisd en zo op het Merweplein terechtgekomen. Na eerst een
aantal jaar af en toe te hebben geholpen bij activiteiten op school, ben ik lid geworden van de OV. Het is een erg leuke
manier om iets voor de kinderen te kunnen betekenen en extra betrokken te zijn bij de school.
Als lid van de OV hoop ik mijn steentje bij te dragen aan diverse activiteiten en zo de schooltijd van de kinderen nog
leuker te maken.
Ik ben regelmatig op het schoolplein te vinden, dus mocht je vragen/ideeën/suggesties hebben, mag je me altijd
aanspreken.
Groetjes Erica

Verjaardagen t/m 23 februari
Onderstaande kinderen vier(d)en onlangs of binnenkort hun verjaardag.
datum
2 feb. Isa
Roos
Ruben
4 feb. Zoë Sue
5 feb. Lieke
6 feb. Mees
7 feb. Sep
Olaf
9 feb. Ilse
10 feb. Lieke
11 feb. Lola
Fajah

datum
12 feb.
14 feb.
15 feb.
16 feb.
17 feb.

Luca
Raff
Vivian
Bas
Alex
Lieve
Jessie
20 feb. Amber
Mitch
22 feb. Loïs
23 feb. Kyara
Vienna

