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Archeologiedagen

Kinderboekenweek afsluiting: u bent welkom!
Aanstaande dinsdag 15 oktober komen de douane
beambten ‘Van De Wal’ en ‘In De Sloot’ op onze school
langs om de leespaspoorten van de kinderen te
controleren. Bij goedkeuring van het paspoort, waar ze
op school aan hebben gewerkt, mogen de kinderen de
gymzaal binnentreden. In de gymzaal zal om 13.45 uur
de afsluiting van de Kinderboekenweek zijn.
De kinderen mogen dan in de gymzaal laten zien waar
ze tijdens de kinderenboekenweek aan hebben
gewerkt. Ouders zijn van harte welkom om de
optredens en het werk van de kinderen te komen
aanschouwen. Let op: U wordt alleen binnengelaten als
uw ID-kaart wordt goedgekeurd.
Het wordt een spetterende afsluiting, dus we hopen u
komende dinsdagmiddag te zien!
NB: Aansluitend lopen de leerlingen nog wel even met
de leerkracht terug naar school om gezamenlijk af te
sluiten

Meester Erik
Meester Erik staat na zijn hartoperatie nu aan het begin van
zijn revalidatie. Met kleine stapjes gaat het
langzaamaan beter met hem.
Hij wil via deze weg iedereen bedanken voor de opbeurende
berichten die hij ontvangen heeft!
Betaling ouderbijdrage 2019/2020
Graag uw aandacht voor de ouderbijdrage van dit schooljaar.
Van dit geld worden veel activiteiten georganiseerd en zaken
voor de kinderen aangeschaft (van zomerfeest, extra
speelgoed schoolplein etc. tot de hesjes schoolreis).
Graag het bedrag (€42,00) overmaken naar de
oudervereniging op rekeningnummer
NL 66 INGB 0002 7236 59 op naam van O.B.S de Waayer.
Graag bij de betaling de naam en groep van uw zoon/dochter
vermelden. U mag ook in termijnen betalen.

Openbare Daltonschool Waayer Wadenoijen
Dreef 1d
4014 MJ Wadenoijen

Zondag 13 oktober tussen 13:00 en 16:00 vinden de
archeologiedagen plaats in het Flipje en
Streekmuseum Tiel.
Om 14:00 uur is er een echte Romeinse Bruiloft in de
tuin van het museum met Romeinse priesters,
rituelen en vuur.
Heb je altijd al willen weten hoe archeologen oude
munten en andere metalen voorwerpen vinden?
Grijp nu je kans!
Tussen 13.00 en 16.00 uur is er voor het Flipje en
Streekmuseum in Tiel een heuse detectorbaan. Hier
kun je nu zelf met een metaaldetector op zoek gaan
naar verborgen schatten. Je leert in deze workshop
hoe je een metaaldetector moet gebruiken en ga je,
net als een echte archeoloog, met een troffel zelf
voorzichtig je vondsten uit het zand peuteren. Daarna
bekijk je samen met de archeoloog wat je hebt
gevonden en krijg je die, samen met een officieel
detectordiploma, mee naar huis!
Heb je wel eens een voorwerp in de grond gevonden,
misschien wel met een metaaldetector? Heb je thuis
een verzameling archeologische vondsten maar weet
je eigenlijk niet wat het zijn?
Tussen 11.00 en 16.00 uur is er voor het Flipje en
Streekmuseum in Tiel een determinatietafel. Hier kun
je je archeologische voorwerpen laten zien aan de
archeoloog, die je precies kan vertellen wat je hebt
gevonden.
Toegang is gratis!
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Namens de MR: herhaling …..Medezeggenschapsraad verkiezingen t/m uiterlijk maandag aanstaande kunt u stemmen!!!
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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