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Kinderboekenweek 2019
De kinderboekenweek 2019 is gestart. Deze weken
zullen we in thema nog extra aandacht besteden aan
het lezen. Vanwege het opschorten van de opening
i.v.m. het weer, dragen juf Wilma en juf Lianne zorg
voor een spetterende afsluiting.
Informatie daaromtrent volgt!

Rapportfolio hoesjes
We krijgen komende week graag de rapportfoliohoesjes terug. We missen er nog een aantal!

Leerlingenraad
Afgelopen week heeft de leerlingenraad de
eerste bijeenkomst gehad.
Een vijftal enthousiaste meiden die veel ideeën
én oplossingen hebben.
Het eerste aandachtspunt is u wellicht al
opgevallen: er zijn diverse werkzones aangeduid.
Het milieu komt dit schooljaar ook zeker terug
als aandachtspunt!

Afwezigheid directie

Inmiddels zit mijn tweedaagse Dalton-bijeenkomst er op. Erg leuk én leerzaam om samen met 20 (!)
Daltondirecteuren uit heel Nederland het gesprek aan te gaan over toekomstbestendig Daltononderwijs en wat
de rol van de leidinggevende daarin kan zijn. Er zullen nog 4 bijeenkomsten volgen.
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Namens de MR: Medezeggenschapsraad verkiezingen
Twee ouders hebben zich kandidaat gesteld voor oudervertegenwoordiging binnen de MR. Graag willen wij u hierbij uitnodigen om
uw stem uit te brengen op één van deze kandidaten.
Spelregels MR verkiezing
Bij een MR verkiezing hoort een aantal spelregels. Deze lichten we hierbij aan u toe.
- Alle ouders en wetmatige verzorgers van kinderen op Daltonschool de Waayer Wadenoijen zijn stemgerechtigd.
- Als ouder/verzorger kunt u één stem uitbrengen.
- U kunt vanaf maandag 7 oktober via de leerkracht van uw jongste kind 2 stembiljetten ophalen. Deze
zijn bestemd voor beide ouders/verzorgers.
- De stemming is anoniem, dit betekent dat u uw stembiljet zonder uw naam erop opgevouwen in de
stembus kunt doen.
- Zet u alstublieft een kruisje bij de kandidaat van uw keuze. Stembiljetten met meerdere kruisjes
worden ongeldig verklaard.
- De stembus staat vanaf maandag 7 oktober voor de directiekamer in de hal van de school.
- U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk maandag 14 oktober 9.00 uur.
- De uitslag van de verkiezing maken we op vrijdag 18 oktober bekend in het Waayernieuws.
Wij hopen natuurlijk dat u uw stem gaat uitbrengen. Hieronder vindt u een korte introductie van de kandidaten voor de MR, zodat u
een goede keuze kunt maken.
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan de MR leden. (Emine, Erwin)

Ik ben Jan-Willem Rozendal, getrouwd en heb 2 kinderen op de school. Graag ben ik meer betrokken bij de koers van de school van
mijn kinderen. Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt op de school en mee te denken over de
beslissingen die genomen worden.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Karen Hendrickx en ik ben de moeder van Agnes (groep 6) en Sarah (groep 2). Sinds we vorig jaar naar Wadenoijen zijn
verhuisd zitten zij op deze school en dat hebben we als een warm bad ervaren. Als docent op een middelbare school weet ik hoe
belangrijk het is dat ouders mee kunnen praten, kijken en helpen op een school. De school is immers de plek waar onze kinderen het
grootste deel van de dag door brengen. Voor ons als ouders is het fijn om weten wat er gebeurt, maar ook om de leerkrachten te
kunnen steunen bij deze belangrijke taak. Voor mij is de MR daar een belangrijk onderdeel van.
Op mijn eigen school zit ik al een aantal jaren in de MR en ook op de oude school van de kinderen heb ik 4 jaar in de MR gezeten.
Mede hierdoor ken ik redelijk mijn weg in de hobbels en bobbels van het onderwijs en de medezeggenschap. Ik zou het leuk vinden om
op deze wijze ook in deze school een bijdrage te kunnen leveren.
met vriendelijke groet,
Karen Hendrickx
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