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Koffie uurtje met de directie
In een vorige Waayernieuws heb ik u al bericht dat ik nog een aantal koffie uurtjes met de
directie zou inplannen. Tijdens deze momenten kunt u vrijblijvend binnen lopen om schoolse
zaken te bespreken die u aan het hart gaan. Het eerste moment staat gepland voor
woensdag 12 april om 8.30 uur. Naast onderwerpen die u zelf mag aandragen zouden wij
met u van gedachten willen wisselen over de Gezonde School. Uiteraard hebben wij daar
een beeld bij en we willen graag van u horen hoe u daar tegenaan kijkt.
Arjan en ik willen vooralsnog twee momenten hiervoor inplannen.

Schoolvoetbal
Vanmiddag doet ons jongens elftal (met stiekem toch ook een paar meisjes!) uit groep 7-8
weer mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op de randhorst in Geldermalsen. Zij
spelen daar als team ‘Waayer1’ in poule C. Hun eerste wedstrijd spelen ze om 13.37 uur op
veld 3. We wensen ze sportieve en succesvolle wedstrijden toe!

Pasen met eieren!
Donderdag 13 april is het paasfeest op school. Tijdens het paasfeest kunnen de kinderen
deelnemen aan een open podium. Zij kunnen zich bij hun eigen leerkracht opgeven.
Op deze dag verzorgen wij de paaslunch op school. Voor het eten en drinken in de kleine
pauze wordt ook gezorgd. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die eieren willen koken. U kunt op woensdag 12
april de eieren mee naar huis nemen om ze te koken. Wilt u de eieren donderdagochtend 13
april weer mee naar school nemen? U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw
kind. Alvast bedankt!

Koningsspelen
Vrijdag 21 april doen we weer mee aan de Koningsspelen!
We openen die dag gezamenlijk met een lied en een dans. U bent om 08.30 uur van harte
welkom om naar deze opening te komen kijken. Na de opening gaan we met de kinderen op
school ontbijten. Het ontbijt wordt aangeboden vanuit de organisatie van de Koningsspelen.
De kinderen moeten zelf zorgen voor een bord, beker en bestek. Wilt u ervoor zorgen dat
dit uiterlijk donderdag 20 april op school is? Wij zorgen ook voor een gezonde pauzehap. De
kinderen hoeven dus alleen maar eten en drinken mee te nemen voor de lunchpauze.
We gaan er een sportieve happening van maken. De kinderen gaan in groepjes allerlei
sport- en spelactiviteiten doen. Daarom is het handig als zij sportkleding en
buitensportschoenen aan hebben. We vinden het ook superleuk als de kinderen wat in
het oranje of rood/wit/blauw aan hebben! We gaan er een gezellige en sportieve dag van
maken!
Voor groep 1/2 staat er 21 april een speelgoeddag gepland. Hier is in de ochtend tijd voor,
dus dit gaat ook gewoon door.
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Schoolfotograaf
Op woensdag 10 mei zal de schoolfotograaf weer aanwezig zijn om pasfoto’s, groepsfoto’s
en broertje/zusje-foto’s te maken.

Juf Janneke
Gevonden voorwerpen
Bij het lokaal van groep 3-4 staat op de gang, onder één van de tafels, een grote aluminium
koffer waarin alle gevonden voorwerpen worden gedaan. Wij willen u vragen, als u iets kwijt
bent, dit voor de meivakantie mee te nemen. Na de meivakantie gaan alle overige spullen
naar een goed doel.
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Vliegensvlugge
Dansles groep 1-6
verteller groep 34
Boekdaten groep
5-6
Evacuatieles
groep 7-8

10

11

Schoolvoetbaltoernooi groep
7/8
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1e Koffie-uurtje
met de directie!
8.30-9.30 uur
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Dansles groep 1-6 Goede vrijdag,
Alle leerlingen vrij
Poëzielessen
groep 3-8

Paasviering
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2e Paasdag,
Eind CITO groep 8 Eind CITO groep 8 Eind CITO groep 8 Koningsspelen
Alle leerlingen vrij
SchoolvoetbalDansles groep 1-6
toernooi groep
5/6 jongens
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24 april tot en met 5 meivakantie

3

