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Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar is ‘Voor altijd jong’, waarbij opa’s en oma’s centraal staan. Om de
Kinderboekenweek op school feestelijk te openen, nodigen wij alle opa’s en oma uit
op woensdag 5 oktober van 08.30-09.30 uur. Zij mogen hun favoriete
kinderboek/voorleesboek meenemen. Als zij het leuk vinden, mogen ze aan een
groepje kinderen voorlezen uit hun favoriete boek. Om 09.15 uur sluiten we
gezamenlijk af, waarbij alle kinderen een optreden verzorgen voor de opa’s en
oma’s.
Naast deze feestelijke opening komt er tijdens de Kinderboekenweek in iedere
groep een kinderboekenschrijver op bezoek. In groep 3/4 is dat Marly Otterloo, in
groep 5/6 Mieke van Hooft en in groep 7/8 komt Simon van de Geest op bezoek. In
groep 1/2 wordt een interactieve vertelling verzorgd.
De kinderen zullen deze week ook zelf aan de slag gaan met o.a. het schrijven van
verhalen en met voorlezen. De kinderen van groep 7/8 gaan voorlezen aan de
kleuters en de kinderen van groep 5/6 gaan voorlezen aan groep 3/4.
jubileum juf Dia
Op vrijdag 14 oktober vieren wij alsnog 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.
Vanuit de oudervereniging
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!
Schoolfruit
Vandaag ontvingen wij het nieuws dat we dit schooljaar weer meedoen aan het
project EU Schoolfruit. In de week van 7 november starten de leveringen weer. U
ontvangt hierover nog verdere informatie.
‘Oortjes’
Op school maken wij al jaren gebruik van koptelefoons, als de leerlingen achter de
computer werken. Alle lesprogramma’s draaien met geluid, dus dit stoort de
overige leerlingen dan niet in de klas.

De koptelefoons gaan echter best snel kapot. Daarom hebben wij ervoor gekozen
om de leerlingen vanaf groep 3 eigen ’oortjes’ te geven. De leerlingen, vanaf groep
3, krijgen deze week allemaal 1 set oortjes om de hele schoolperiode te gebruiken.
Deze oortjes blijven op school in hun kastje. Om de levensduur van de ‘oortjes’ te
vergroten vragen wij u om de kinderen een doosje mee te geven, om ze daarin te
bewaren.
Mochten de oortjes kapot gaan of kwijt zijn, dan kunt u zelf nieuwe kopen die op
school gebruikt worden of u kunt op school € 3,- betalen voor een setje.
We hopen op deze manier minder geld kwijt te zijn aan de aanschaf van
koptelefoons. Vanuit het hygiënische oogpunt is het beter en we willen de
leerlingen bewust maken van zorgvuldig omgaan met materialen.
Sportdag
21 september was er sportdag voor kinderen van groep 7/8 van opor-scholen.
Ik vond het heel leuk en ik denk dat iedereen het wel leuk vond.
Er was een deel atletiek en er was een deel spelen.
Bij het deel atletiek moest je bijv. verspringen, 60m sprint, 400m sprint,
kogelstoten, Hindernissen, fietsband gooien en zo kan ik nog wel even door gaan.
En bij het deel spelen moest je slagballen, voetballen, korfballen en trefballen. Wij
vonden het leuk en hopen dat alle andere groepen het ook leuk krijgen als ze in
groep 7/8 zitten.
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