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Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar!
We kijken terug op een gezellige decembermaand met een sfeervol ingerichte school, leuke
surprises, prachtige optredens en heerlijk eten. Dat viel dus best even tegen afgelopen
week, het was maar een kale boel. Maar we waren wel blij dat we iedereen weer terug
zagen! Tijd dus om vooruit te kijken richting langere dagen, tulpen en alle leuke activiteiten
die we nog gaan krijgen in dit laatste halve schooljaar. U wordt hiervan op de hoogte
gehouden via deze nieuwsbrief en Klasbord. Voor nu nog een paar logistieke mededelingen.
De laatste zwemles voor de groepen 3 en 4 is op dinsdag 24 januari. Vanaf maandag 30
januari gaan de kinderen weer gymmen. We willen alle ouders die ons hebben geholpen de
zwemles tot een succes te maken hartelijk danken voor hun hulp.
De zwemlessubsidie is voorlopig verlengd tot 2019. Dit betekent dat we volgend schooljaar
weer kunnen gaan zwemmen met de kinderen. De opzet zal naar alle waarschijnlijkheid wel
anders worden. Meer hierover weten we richting het einde van dit schooljaar.
Op de jaarkalender staat dat er op donderdag 2 februari nog een dansles wordt gegeven.
De laatste dansles zal echter op donderdag 26 januari zijn.
De komende paar weken staan worden de CITO toetsen afgenomen. Dit gebeurt klassikaal
en vraagt een strakke planning. Wilt u daarom deze weken proberen eventuele dokters- en
tandartsbezoeken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen?

Ouderavond
Eerder dit schooljaar heb ik u al aangekondigd dat er dit jaar nog een ouderbijeenkomst
wordt georganiseerd. Deze avond willen we houden op dinsdagavond 7 februari van 19.30
uur tot ongeveer 21.00 uur. Doel van de avond is met elkaar te spreken over de zaken die u
bezig houden op de Waayer Wadenoijen. Arjan en ik zijn dit jaar gestart als directie van de
school en wij zijn daar heel benieuwd naar. Als ‘voorbereiding’ gebruiken we natuurlijk de
uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken die vorig jaar zijn gehouden onder ouders,
kinderen en teamleden. Maar belangrijk vinden wij vooral van u te horen wat u van de
school vindt, waar bent u tevreden over en op welke manieren kunnen we het nog beter
doen.
Graag zouden wij op deze avond ouders uitnodigen uit alle geledingen van de school. Dit
betekent ouders uit de ouderraad, de medezeggenschapsraad en uit alle groepen. In de
week van 23 januari zal ik ouders telefonisch benaderen met de uitnodiging om op deze
avond aanwezig te kunnen zijn. Ik maak hiervoor een willekeurige selectie uit alle
klassenlijsten. Op deze avond zijn Sandra Heideman, Arjan Bakhuis en ik aanwezig om met
u in gesprek te gaan. Indien u niet wordt gebeld, maar u wilt graag uw bijdrage hieraan
leveren, laat mij dat dan even weten.
Met vriendelijke groet,
Marjolein van Heumen,
natuurlijk ook namens het gehele team
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