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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van juni. In deze nieuwsbrief hebben wij aandacht voor:
● Feestweek Dalemplein vanuit Gorinchem Beweegt
● Bedankmiddag
● Rapport
● Studiedag
● Gebruikersoverleg Dalemplein
● Gebedsgroep

Feestweek Dalemplein vanuit Gorinchem Beweegt

Na lang wachten hebben wij eindelijk een feestje kunnen vieren bij Dalemplein. Nu wij er al maanden
zitten, werd dit ook al weleens tijd. Het gebouw was drie dagen lang in feeststemming met als grote
afsluiting het bakfestijn. Ik als buurtsportcoach van Gorinchem beweegt heb dit als een enorm leuk
feestje ervaren.

Wij begonnen de week met een fantastische opening op het sportveld, waarbij Rutger van Team

Tantum zijn kunsten mocht laten zien en met een salto over wethouder Joost van der Geest heen

sprong om de week te openen. En ook nog eens een salto maakte over vijf kinderen. Daarna

begonnen wij al dansend op het lied van de Koningsspelen aan de feestweek.

Op dag 1 hebben wij verschillende gave workshops gevolgd van onder andere Handbalvereniging

Achilles, Team Tantum en de Break Squad. En vond je dit nou zo leuk, dan kun je altijd een keer

langsgaan voor een proefles of zelfs lid worden.

Dag 2 twee was ik er zelf niet bij, maar de fotospeurtocht zag er echt heel gaaf uit en volgens mij

heeft iedereen de wijk goed verkend. En ook zijn alle speeltuinen in de wijk verder ontdekt.

Op de laatste dag stond er natuurlijk een super open huis op het programma. Nog nooit heb ik

kinderen zo vol trots gezien en horen praten over een gymzaal en school. En ook het wijkcentrum

werd niet vergeten. Volgens mij hebben alle kinderen hier een hele fijne plek gevonden. Maar ook

voor de wijk is dit een enorm fijne plek geworden.
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Blijf ervan genieten en wij zien elkaar bij de sportpunten of het SNS Streetsoccer.

En voor de papa’s en mama’s: de wijk organiseert ook leuke inlopen. Of wil je zelf iets organiseren,

neem dan contact met ons op of kijk op www.samengorinchem.nl.

Instagram: wijkcentrum_dalemplein

Met sportieve groeten,
Buurtsportcoach Sabine
06-50039751
s.v.d.wal@gorinchem.nl

Bedankmiddag
Op het Kleurenlint is het traditie om de (hulp)ouders in het zonnetje te zetten. Alle kinderen maken
iets of studeren een liedje of een toneelstukje in. Echter, door corona hebben wij het afgelopen jaar
veel effectieve leertijd moeten inleveren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar middels
deze nieuwsbrief te bedanken voor uw hulp. Niet alleen bij uitjes of leuke activiteiten, maar vooral
voor uw hulp en meedenken in tijden van thuisonderwijs. Bedankt!
De ouders van de OR heb ik op de
laatste schooldag uitgenodigd
voor koffie/thee en wat lekkers
om zo stil te staan bij het
afgelopen jaar en met elkaar
alvast vooruit te kijken naar
schooljaar ‘22/’23.

Rapport
Door de vele zieke leerlingen en leerkrachten door Corona in de vorige rapport periode hebben wij er
voor gekozen het vorige rapport een week uit te stellen. Om de resultaten in het komende rapport zo
eerlijk mogelijk te houden (denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal weken tussen de cito toetsen)
hebben wij ervoor gekozen het komende rapport ook een week uit te stellen. Daarom krijgt uw kind
het rapport 1 juli mee naar huis i.p.v. 24 juni.

Studiedag
Vorige week hebben wij een inspirerende studiedag gehad. In de ochtend de laatste ontwikkelingen
gehoord over de methode TopOntdekkers. Onze methode voor wereldoriëntatie, waarin
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in elkaar verweven zijn. Hierbij zijn de kinderen bezig met
thema 's waarin veel te leren en te ontdekken valt. Er worden veel verschillende werkvormen en 21
-eeuwse vaardigheden aangeboden en ontwikkeld. Ook de methode van begrijpend lezen, waar we
volgend jaar mee gaan starten, sluit geheel aan bij het thema en onze eerdere studiemomenten over
close reading.

http://www.samengorinchem.nl
mailto:s.v.d.wal@gorinchem.nl
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Bijzonder was de middag waar elke leerkracht iets vertelde over een succes of een leerpunt afgelopen
jaar. De vragen waren: Wat viel je op? Wat heb je gedaan? Wat geef je je collega’s mee? Het was erg
waardevol om elkaar hierin te horen en te bemoedigen. Mooi om te zien hoe iedereen ook zijn eigen
talenten en kansen heeft gedeeld en benut. Wij kijken terug op een leerzame en fijne dag waarin wij
elkaar weer beter hebben leren kennen en veel van elkaar mochten leren.

Gebruikersoverleg Dalemplein
Het afgelopen overleg stond vooral in het teken van veiligheid.

● Evaluatie ontruimingsoefening
● Vandalisme
● Hekken en prullenbakken
● Verkeer

De eerste oefening van de ontruiming is goed verlopen. Alle kinderen en medewerkers stonden
binnen vier minuten op de afgesproken verzamelplaats. Later dit schooljaar zal er nog een oefening
plaatsvinden.

Helaas ervaren wij veel vandalisme rondom de school. Omdat het schoolplein openbaar gebied is,
kunnen we hier relatief weinig aan doen. Vooral melden! Niet alleen wat er kapot is, maar vooral wat
wij aan ongewenst gedrag zien. Mocht u iets zien, dan vragen wij u dan contact op te nemen met de
politie of een melding van overlast te plaatsen in de Fixi app van de gemeente.

Het plaatsen van hekken en prullenbakken rondom de school was ook een agendapunt. Helaas
kunnen wij hier op dit moment nog geen duidelijkheid over geven.

De verkeerssituatie rondom de school laat veel te wensen over, vooral omdat de situatie regelmatig
verandert. Hierover hebben wij regelmatig contact met gemeente en de wijkagent. Helaas nog niet
(altijd) met het gewenste resultaat. Daarom hebben wij onze contactpersoon van de verkeerslessen
benaderd en gevraagd of hij/zij passende lessen op de huidige situatie wil ontwikkelen. Hier zullen wij
begin volgend schooljaar mee starten.

Gebedsgroep
Woensdag 6 juli komt de gebedsgroep voor de laatste keer dit jaar bij elkaar. Wilt u of iemand anders
uit uw omgeving aansluiten? Elke maand of juist maar eenmalig: iedereen is welkom! Wij verzamelen
buiten bij de vlag.


