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Koffie uurtje met de directie en Gezonde School
Maandagochtend 12 juni bent u weer van harte welkom op ons tweede en laatste koffieuurtje met de directie. Wij hopen u te ontmoeten tussen 8.30-9.30 uur onder het genot van
een kopje koffie of thee. Vorige keer gaven wij al aan dat we bezig zijn met het verkrijgen
van het vignet voor de Gezonde School. Die plannen zijn inmiddels vastgelegd in een
beleidsplan en een opzet. In de bijlage sturen wij u die mee en we zouden graag op het
koffie-uurtje hierover met u van gedachten wisselen.
Met onze fruitdagen zijn we al heel gezond bezig, daar verandert niets in. Omdat we nu
allemaal met elkaar eten, staan we er ook vaker bij stil wat we allemaal in ons
broodtrommeltje hebben. Daarnaast zijn we ons er als team van bewust, dat wij ook
onderdeel uitmaken van de gezamenlijke lunch en dus hierin een goed voorbeeld kunnen
zijn. Bij het verkrijgen van het vignet hoort een eenmalige subsidie die we in het nieuwe
jaar graag zouden inzetten voor een gezamenlijk Gezonde School-evenement met kinderen
en ouders. Mocht u hiervoor goede ideeën hebben, laat ze ons dan weten tijdens het koffieuurtje. Uiteraard mag dit ook per mail indien u verhinderd bent.

Nieuws over juf Dia en juf Simone
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. We kunnen u er
nu nog niet veel over vertellen, maar weten wel dat er een en ander zal veranderen. Juf Dia
heeft namelijk aangegeven dat ze graag gebruik wil gaan maken van de mogelijkheid om
met prépensioen te gaan. Dat betekent dat Dia Dam aan het einde van dit schooljaar
afscheid van de kinderen en ons gaat nemen. Uiteraard laten we haar niet zomaar gaan,
maar hiervoor worden nog plannen gemaakt. U ontvangt hiervoor een apart schrijven.
Juf Simone zal met ingang van het nieuwe schooljaar haar taak als intern begeleider
beëindigen. Ze heeft aangegeven dat ze het directe contact met haar leerlingen mist en wil
daarom graag weer verder als leerkracht.

Schoolkorfbal
Op zaterdag 10 juni a.s. organiseert korfbalvereniging Tiel '72 het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Dit altijd gezellige
evenement vindt plaats op het sportcomplex aan de Beethovenstraat. Het toernooi start om
9.00 uur. De Waayer Wadenoijen doet mee met 2 teams, een team uit groep 3/4 en een uit
5/6. Uiteraard bent u van harte welkom om onze spelertjes te komen aanmoedigen.

Zomerfeest
Het einde van het schooljaar is in zicht en zoals elk jaar sluiten we dit af met een
zomerfeest. Dit keer met het thema Glitter & Glamour! Op deze dag mogen de kinderen
feestelijk gekleed komen in glitter/disco-stijl!
Als start van ons zomerfeest hebben we een rode loper moment. U bent vanaf 8.30 uur van
harte uitgenodigd om hiernaar te komen kijken. Vanaf 9.30 uur gaan we met de kinderen
een vossenjacht lopen door het dorp. Er hoeft geen eten en drinken meegenomen te
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worden. Dit wordt verzorgd door de school.
Op deze dag hebben we normale schooltijden van 8.30 tot 14.15 uur.

Verbouwing
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn alle gebruikers van de brede school in Wadenoijen al
even met elkaar bezig met het maken van plannen om het gebouw te moderniseren.
Het is nu gelukkig zover dat iedereen het met die plannen eens is en dat de plannen zo ver
zijn uitgewerkt dat volgende week de benodigde omgevingsvergunning kan worden
aangevraagd. Ook zal binnenkort de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsvinden.
Zowel de procedure rond de afgifte van de vergunning als de aanbesteding zullen nog wat
tijd in beslag gaan nemen. We verwachten echter dat er rond de zomervakantie gestart kan
worden met de eerste werkzaamheden in en rond het gebouw.

Schoolfotograaf
Naar alle waarschijnlijkheid volgen volgende week de inlogcodes voor de schoolfoto’s.
Uw kind krijgt deze mee naar huis.

Nieuws vanuit het dorpshuis
Via Anja Beets mag ik u op de hoogte stellen van de komende activiteiten.
 Buitenspeeldag op woensdag 14 juni in de speeltuin aan de Brewaert in Wadenoijen.
 Knutselmiddag op woensdag 28 juni in het dorpshuis met een leuke bingo.

Maandbulletin juni/juli 2017
Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1 juni

2
Groep 1/2 vrij

7
Schoolkamp
groep 7/8

Praktisch
verkeersexamen
groep 7/8
8
Schoolkamp
groep 7/8

12
13
Koffie-uurtje met
de directie
8.30-9.30 uur

14

15

16
Groep 1/2 vrij

19

20

21

22

23

26
Rapporten mee

27
28
10 min.
Gesprekken groep
1-7

29
Zomerfeest

30
Groep 1/2 vrij

5
2e Pinksterdag,
iedereen vrij

6
Schoolkamp
groep 7/8

9
Schoolkamp
groep 7/8
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Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

3 juli

4

5
Musical groep 8

6

7
Start
zomervakantie om
12.00 uur

Zomervakantie van 8 juli tot en met 20 augustus.
We starten weer op maandag 21 augustus.
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