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Even voorstellen…. Carly du Bois, groep 7/8.
Mijn naam is Carly du Bois en ik ben 30 jaar. Samen
met mijn dochtertje woon ik in Passewaay. In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om er op uit te gaan
naar de dierentuin, lekker te fietsen of gewoon
thuis te rommelen. Al verschillende keren heb ik bij
de Waayer in mogen vallen en heb het altijd goed
naar mijn zin gehad. Ik heb enorm veel zin om
volgende week te mogen starten bij de Waayer.

Even voorstellen….
Mijn naam is Guus en ik ben de nieuwste
aanwinst in huize Rouwet…

In de zomervakantie is juf
Janneke bevallen van
zoon Guus. Moeder én kind maken het goed!
We wensen Janneke een fijne verlofperiode!
Een kaartje kunt u op school afgeven!

Schoolreis
Op vrijdag 20 september gaan de kinderen van de groepen 2 t/m 6 op schoolreisje. We gaan dit jaar, zoals u
weet, naar Dierenpark Amersfoort.
We zullen deze dag om 08.45 uur vertrekken vanaf school. De kinderen verzamelen zich eerst in de klas,
maar we vinden het natuurlijk heel erg leuk als u even buiten op ons wacht om ons uit te komen zwaaien!
We zullen rond 16.30 uur weer terug zijn op school.
Het is de bedoeling, dat de kinderen voor de ochtend iets te eten en drinken meenemen. Voor de lunch
wordt gezorgd. De kinderen krijgen een frietje als lunch.
Wilt u zelf wel voor drinken zorgen voor de lunch? Wanneer de friet niet voldoende is voor uw
kind/kinderen, kunt u ze een extra boterham meegeven. Dit mag natuurlijk ook wanneer uw zoon/dochter
geen frietjes lust.
De kinderen mogen natuurlijk ook een snoepzakje meenemen. Wij willen u echter vragen om uw
kind/kinderen geen energydrank of energysnoepjes mee te geven.
We kijken uit naar een leuk en gezellig schoolreisje met elkaar!
Denkt u eraan dat groep 1 vrijdag 20 september vrij is?
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Algemene informatieavond dinsdag 10 september
In het vorige Waayernieuws stond het al gemeld: aankomende dinsdag staat een algemene
informatieavond over ‘kwaliteit’ gepland. Even om verwarring te voorkomen: het is geen informatieavond
over het schooljaar van uw zoon/dochter. De directie zal vertellen over ons onderwijs op school,
waaronder de kwaliteit. Daarnaast zal de oudervereniging het financieel jaaroverzicht ter inzage leggen bij
deze avond.
De avond start om 19.30 uur en duurt circa een uur.
Alleen groep 3 heeft voorafgaand aan deze bijeenkomst een groepsspecifieke informatieavond. Deze start
om 19.00 uur.

Fruit Corso
Inmiddels zijn de leerlingen aan het ontwerpen en plakken aan hun ‘corsowagens’. Samen met de kinderen
van de peuteropvang de Wiedewaai zullen we dinsdagmorgen 17 en donderdagochtend 19 september een
klein rondje lopen door de Jonkheer A.W. van Borsselestraat. De wagens zullen daarna tentoongesteld
worden op het plein zodat u de wagens ook nog even kan zien als u uw zoon/dochter ophaalt.
Vanzelfsprekend zullen er ook foto’s op klasbord worden geplaatst.

Hesjes
Binnenkort gaan we met de groepen 2 t/m 6 op schoolreis.
De oudervereniging heeft van de ouderbijdrage mooie hesjes gekocht voor onze leerlingen!
Het zal de herkenbaarheid van de kinderen vergroten en ook de leiding is nu beter zichtbaar.
Aangezien de ouderbijdragebetaling bijna weer op de planning staat, leek het mij een mooi moment om te
laten zien hoe het geld o.a. besteed wordt!
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