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Nieuwe koelkasten
De oudervereniging heeft vier nieuwe koelkasten voor ons gekocht! In elke groep staat er
eentje. De koelkast van groep 3-4 staat in de keuken. Daarmee is het weer mogelijk om de
lunch van de kinderen verantwoord koel te bewaren tot 12.00 uur. We zijn er allemaal heel
erg blij mee. Bedankt!

Ouderavond dinsdag 07-02 herhaling
Graag wil ik u nog herinneren aan de ouderavond van volgende week dinsdag. Helaas ben ik
vorige week ziek geweest en heb ik u niet kunnen bellen. Ik ben hier vandaag mee gestart
en mocht u door mij worden gebeld, dan hoop ik uiteraard op een positieve reactie.
“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”

Rapportgesprekken
Op donderdag 16 februari staan de rapportgesprekken gepland op de jaarkalender. U wordt
dan in de gelegenheid gesteld ’s middags (na 14.15 uur) of 's avonds met de leerkrachten
te praten over de verrichtingen van uw kind(eren) op school. Morgen krijgt u van de
leerkrachten een briefje mee waarop u uw voorkeur kenbaar kunt maken. Wilt u deze
briefjes uiterlijk dinsdag 7 februari weer bij de leerkracht inleveren?
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