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Welkom
Welkom terug op school allemaal! We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie
heeft gehad.
Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer enkele dagen oud. Leuk dat wij al met
veel ouders kennis hebben kunnen maken tijdens de inloop afgelopen maandag.
Wij zullen beiden afwisselend op de Waayer aanwezig zijn. Op maandag en
donderdagmiddag is dat Marjolein van Heumen en op dinsdag en woensdagochtend
is dat Arjan Bakhuis. Wanneer u met een van ons een afspraak wilt maken en wij
zijn niet aanwezig, dan kan dat via de mail directie.waayer-w@opo-r.nl. Wij hebben
een goede start gemaakt en hopen er met team, kinderen en u een goed en fijn
jaar van te maken.
Vanaf dit schooljaar is Simone Winkeler op de dinsdagen onze intern begeleider. Zij
is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Op verzoek van leerkrachten zorgt zij
bijvoorbeeld voor extra begeleiding of een observatie indien nodig.
U kunt zoals altijd met uw vragen en opmerkingen bij het team terecht, maar we
willen u wel vragen om even een afspraak te maken, als een gesprek langer gaat
duren. Tijdens schooltijd kunnen de leerkrachten u niet te woord staan. De
leerkrachten kunnen afspraken maken tussen 14.15 uur en 16.30 uur.
Met vriendelijke groet,
Arjan en Marjolein,
Uiteraard ook namens het team
Schoolreis
Op dinsdag 6 september gaan de kinderen van groep 2 t/m 6 op schoolreisje.
We gaan dit jaar naar het Openlucht museum in Arnhem.
De kosten per kind voor het schoolreisje bedragen 30 euro. Een aantal ouders heeft
dit bedrag al over gemaakt. Indien u dit nog niet gedaan heeft, wilt u dit bedrag
dan z.s.m. overmaken op rekeningnummer NL66 INGB 0002723659 t.a.v. De
Waayer Wadenoijen.
Wilt u dit a.u.b. voor 1 september overmaken? Graag de naam/namen van uw
kind/kinderen en de groep vermelden.
Op dinsdag 6 september zullen we om 08.30 uur vertrekken vanaf school. De
kinderen verzamelen zich eerst in de klas. We zullen rond 16.00 uur weer terug zijn
op school.
Het is de bedoeling dat de kinderen voor de ochtend iets te eten en drinken
meenemen. Voor de lunch wordt gezorgd. De kinderen krijgen friet als lunch.

Wanneer dit niet voldoende is voor uw kind(eren), kunt u ze een extra boterham
meegeven. Dit mag natuurlijk ook wanneer uw zoon/dochter geen frietjes lust.
De kinderen mogen natuurlijk ook een snoepzakje meenemen. Wij willen u echter
vragen om uw kind(eren) geen energydrank of energysnoepjes mee te geven.
We hopen een leuk en gezellig schoolreisje te beleven!!
Denkt u eraan dat groep 1 dinsdag 6 september vrij is?
Schoolgeld
Mocht u het schoolgeld nog niet overgemaakt hebben, wilt u dit dan alsnog doen
o.v.v. naam kind en groep naar: NL66 INGB 0002723659 t.a.v. De Waayer
Wadenoijen.
Voor 2016/2017 is het schoolgeld vastgesteld op 44,-.
Als u liever in termijnen betaalt, neem dan contact op met Arjan Bakhuis of
Marjolein van Heumen; die zullen dan samen met u een afspraak hierover maken.
Dank voor uw bijdrage, waar we ook dit jaar weer mooie en zinvolle bestedingen
voor hebben!
Informatieavond
We nodigen u uit om woensdag 7 september a.s. op school te komen voor de
informatieavond. U krijgt dan uitleg over de werkwijze in de verschillende groepen.
Zowel in ronde 1 als in ronde 2 wordt dezelfde informatie gegeven. Zo hebben
ouders met meerdere kinderen op school, de mogelijkheid om naar 2 groepen te
gaan.
We hebben de avond als volgt georganiseerd:
Ronde 1

Ronde 2

19.00 uur - 19.30 uur

informatie door de leerkrachten in de
verschillende groepen

19.30 uur - 19.45 uur

pauze

19.45 uur – 20.15 uur

informatie door de leerkrachten in de
verschillende groepen

20.15 uur – 20.30 uur

informatie over de Vreedzame School

20.30 uur

ledenvergadering Ouderraad (OR)

Algemene vragen over de school kunt u stellen aan de leerkracht of aan Arjan.
Vragen over de coördinatie van de zorg bij ons op school kunt u stellen aan
Simone. Heeft u een specifieke vraag over uw kind, dan verzoeken wij u daar een
aparte afspraak voor te maken. Deze avond is daarvoor niet bedoeld.
De jaarverslagen liggen die avond ter inzage op school. Tijdens de
ledenvergadering van de OR kunt u vragen over de activiteiten op school , die door
de OR worden gecoördineerd, stellen. De OR hoopt u die avond allemaal te mogen
ontmoeten.
Dansproject
We vinden het ontzettend leuk dat onze school dit jaar weer mee mag doen aan het
project ‘IK DANS’! Dit is een verdiepende leerlijn voor de groepen 1 t/m 6 van het

primair onderwijs in de gemeente Tiel. Deze leerlijn wordt de komende jaren
ontwikkeld in het kader van de CMK regeling (Cultuureducatie Met Kwaliteit) met
financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Gemeente Tiel.
Hieronder volgt wat informatie door de Plantage.
De data van de danslessen vindt u terug in de jaarplanner. Alle kinderen moeten op
gymschoenen dansen. In hun kleding moeten zij makkelijk kunnen bewegen,
bijvoorbeeld een joggingbroek. Dit kunnen zij thuis al aantrekken. Ze kunnen
natuurlijk ook gymkleding meenemen.
Let op! De danslessen beginnen een week later. Dat betekent dat op 22 september
de eerste dansles is. Op 27 oktober wordt deze les ingehaald.
VISIE OP DANS in het Primair Onderwijs
Structuur les: Opwarming - Kernopdracht - Afsluiting.
Wat doet dans met en voor basisschoolleerlingen op scholen? Dans sluit aan bij de
natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun
behoefte aan experimenteren, ordenen en leren beheersen. Dansen is zowel een
leerproces als een creatief proces. Alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht
aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase.
Het dansaanbod van de Plantage voor het Primair Onderwijs houdt rekening met de
natuurlijke nieuwsgierigheid en ontplooiingsdrang van kinderen en hun behoefte
aan communicatie. Dans verbindt én is een middel om te communiceren. We zien
het kind als individu. Zo benadert de dansdocent de leerling dan ook. Maar ieder
individu is onderdeel van een groep. We werken met groepsopdrachten waarbij
ieder kind op eigen niveau en naar eigen beleving kan werken. Improvisatie en
compositie zijn de sleutelwoorden, door het zich eigen maken van danstechnische
elementen krijgt een kind zelfvertrouwen. Kinderen ervaren hoe het is om samen te
dansen, maar leren ook samen te werken.
Jubileum juf Dia
Op vrijdag 2 september vieren wij het 40-jarig jubileum van Dia. Deze zomer werkt
Dia 40 jaar in het onderwijs, maar ook op deze school. Een zeer bijzonder jubileum.
Van 13.15-14.15 uur zullen wij dit met de kinderen vieren. Vanaf 14.15 uur tot
15.15 uur zou Dia het erg leuk vinden als u haar persoonlijk komt feliciteren. Kent
u nog andere oud-leerlingen of –ouders die het ook leuk vinden om te komen, dan
zijn zij ook van harte welkom.
Hulpouders Ralfi-lezen
Ook dit schooljaar zijn we weer op zoek naar ouders die willen Ralfi-lezen met de
kinderen. Vandaar deze oproep;
Profiel: U vindt het leuk om met kinderen te lezen en bent één of meerdere dagdelen
per week beschikbaar.
Wat: Ralfi-lezen is een vorm van herhaald lezen, wat goed en vlot lezen bevordert.
Kinderen lezen individueel, onder begeleiding, een bladzijde woordjes of tekst. Een
week lang lezen zij 4x dezelfde bladzijde. De tijd die ze hiervoor nodig hebben, wordt
opgenomen. Aan het einde van de week lezen ze de bladzijde sneller! Hierdoor gaan ze
sneller en beter lezen.
Aanmelden: Geef u voor vrijdag 2 september bij de leerkracht van uw (klein)kind. Wij
maken dan een schema. We hopen op genoeg aanmeldingen, zodat we zo snel mogelijk
kunnen starten!

Gymrooster

Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Maandagmiddag: Groep 5-6 en 7-8
Dinsdagochtend: Groep 3-4 Het eerste half jaar is er geen gym op dinsdag
i.v.m. het schoolzwemmen
Groep 1-2
Vrijdagochtend:
Groep 3-4
Vrijdagmiddag:
Groep 5-6 en 7-8
Let op: Wanneer groep 3/4 en groep 5/6 op donderdag dansles hebben gehad,
hebben zij op vrijdag geen gymles.
Het eerste halfjaar heeft groep 3/4 één keer in de week gym, omdat zij op
dinsdagochtend zwemles krijgen. Zodra de zwemlessen afgelopen zijn, gaat groep
3/4 ook op dinsdag gymmen.
Juf Janneke, Sandra en Monique zullen op maandag de gymlessen voor groep 7/8
verzorgen. Hier is een schema voor gemaakt. Juf Ellen neemt dan hun groep over.
Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht!
Gezonde school
Wij zouden het op prijs stellen als u de kinderen een gezonde lunch mee geeft en
geen koek, snoep en chips in de broodtrommels doet. Met een gezonde lunch
bedoelen wij bijvoorbeeld brood (bij voorkeur bruin/volkoren), groente en fruit en
iets te drinken. Denk bijvoorbeeld aan water, halfvolle melk, karnemelk, of
yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
Kijk voor voorbeelden van gezond broodbeleg op de website van het
voedingscentrum.
De bedoeling is dat wij regelmatig met de kinderen zullen praten over de inhoud
van de broodtrommel en bespreken wat gezonder en minder gezond is.
Opbrengst sponsoractie schooljaar 2015/2016
Al het buitenspeelgoed is deze week binnengekomen. Een mooie start om dit
schooljaar met leuk, nieuw en aantrekkelijk speelgoed buiten te spelen voor alle
kinderen van de school.
Nogmaals dank voor jullie inzet!
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