Nummer 15
17 mei 2019
Activiteiten
Zomerfeest 0 t/m 6 jarigen
Hemelvaart (leerlingen vrij)
Pinksteren (leerlingen vrij)
Avondvierdaagse
Studiedag (leerlingen vrij)
2e rapport
Oudergesprekken
Afscheidsmusical groep 8B
Afscheidsmusical groep 8A

woensdag 29 mei 2019
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
dinsdag 18 juni t/m vrijdag 21 juni 2019
woensdag 26 juni 2019
vrijdag 5 juli 2019
dinsdag 9 en donderdag 11 juli 2019 (avonden)
maandag 15 juli 2019
dinsdag 16 juli 2019

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na een heerlijke meivakantie zijn we begonnen met alweer de laatste weken van het schooljaar.
Op dit moment in spannende afwachting van de uitkomsten van de eindtoets in groep 8. Iedereen heeft zijn of
haar advies al gekregen, maar toch spannend wat je hebt gehaald.
Afgelopen woensdag hebben de groepen 7 hun praktisch verkeersexamen gefietst. Het was een prachtige,
zonnige dag. Heerlijk om even niet in de klas te zitten. Wel spannend om een echt examen te doen.

Schooltijden voor schooljaar 2019-2020
Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaat het Merweplein werken met een continurooster, zoals u weet. Voor
de goede orde geven wij u nogmaals de nieuwe schooltijden door.
Groep 1 t/m 4

Maandag
8.30-14.45 uur

Dinsdag
8.30-14.45 uur

Woensdag
8.30-12.30 uur

Donderdag
8.30-14.45 uur

Vrijdag
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
Inschrijven
Heeft u thuis nog een bijna 4-jarige rondlopen? Heeft u er al aan gedacht om uw kind in te schrijven?
We merken steeds vaker dat dit soms wordt vergeten. Dat is vervelend voor u en voor de school. Ineens komt er
dan nog een leerling bij in de klas. Uiteraard vinden we daar onze weg in, maar toch wil ik u vragen om uw kind,
indien mogelijk, alstublieft een half jaar van tevoren in te schrijven.
Mocht u nog 3-jarigen kennen in uw straat of kennissenkring? We geven graag rondleidingen aan nieuwe ouders,
zodat zij een indruk kunnen krijgen van onze school. Dit verplicht tot niets. Ze zijn van harte welkom.
Studiedag
Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar hebben we op woensdag 26 juni een
studiedag gepland. De kinderen zijn deze ochtend vrij van school.
Verbouwing
Op dit moment is bouwbedrijf Bakker in de school bezig met het maken van een echt
podium. In één van de speelzalen en deels in de centrale hal wordt dit podium geplaatst, zodat we bijvoorbeeld
met de muziekvoorstelling en andere optredens gebruik kunnen maken van een echt podium.
Tevens wordt er in het verlengde van de buitenschoolse opvang (schuin tegenover de groepen 3) een
muziekruimte gecreëerd, waar Muziekschool Gorinchem haar lessen zal gaan geven. Hiermee komt er wederom
een kleuterlokaal vrij. Voorlopig zullen we dat gaan gebruiken als peuter-kleuterlokaal, zodat we nog beter
kunnen gaan samenwerken.
In de meivakantie zijn alle toiletruimtes van de groepen op de benedenverdieping voorzien van een nieuwe vloer.
Het is prachtig geworden.
Bedankt!
Graag wil ik de commissie van de Koningsspelen bedanken. Er waren ontzettend veel leuke dingen georganiseerd!
De kinderen hebben echt genoten! Gelukkig was het droog. Het was wel een beetje fris, maar dat mocht de pret
niet drukken. Fantastisch gedaan en hartelijk dank voor de gehele organisatie! Tevens dank aan alle hulpouders!

Schoolkorfbaltoernooi
Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi heeft afgelopen woensdag op een zonovergoten dag plaatsgevonden. Dit jaar
had de organisatie van het toernooi gekozen voor een andere opzet van
het toernooi. Het toernooi, wat normaalgesproken gesplitst was in een
middag voor groep 4 en 5 en een middag voor groep 6, 7 en 8, werd dit
jaar op één dag gehouden. Vanuit IKC Merweplein deden er 95 kinderen
mee die streden tegen de andere scholen uit Gorinchem en omstreken.
De kinderen hadden het goed naar hun zin, gezien de vrolijke gezichten.
IKC Merweplein heeft in alle groepen wel een prijs in de wacht gesleept.
Wij willen in ieder geval de ouders en/of verzorgers bedanken die hebben
geholpen door begeleider/coach te zijn van een team. Zonder jullie was
het niet zo’n geoliede machine geweest.
Vivian Cohen en Jessica Korevaar

Verjaardagen t/m 13 juni
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.

datum
20 mei Nina
Scott
Cecilia
21 mei Sem
Finn
Damian
22 mei Gabi
Yze
Marit

Datum
1 juni Rody
2 juni Mila
3 juni Olivia
Sietse
Elias
Elisa
Fedde

mei

datum
23 mei Melissa
Nina
26 mei Noor
27 mei Stan
Tieze
Fanna
28 mei Anna
30 mei Djevon
31 mei Jesse
Ilja

vervolg mei

juni

Datum
5 juni Maud
7 juni Sam
11 juni Jort
Thomas
Teun
12 juni Olivia
13 juni Mika

vervolg juni

