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Wij wensen u een fijne herfstvakantie!
Sponsorloopopbrengst + ouderbijdrage
Kinderboekenweek
Ondanks dat de KBW 2019 nu officieel afgelopen is
zullen we de focus op school vanzelfsprekend op het
lezen houden.
Ook in de minibieb in
Wadenoijen staan weer
veel verschillende
(kinder)boeken voor u klaar!

Binnenkort worden er mooie nieuwe
werk/leerplekken afgeleverd bij ons op school.
Naast de banken en planten wordt het resterende
bedrag (circa 2000 euro) van de sponsorloop hieraan
besteed. Aangezien het totale aanbestedingsbedrag
hoger ligt hebben we de oudervereniging gevraagd
om een financiële bijdrage te leveren.
Ook mooi om te zien dat de ouderbijdrage wordt
gebruikt voor dit soort aanschaffen die voor alle
leerlingen bestemd zijn!

MR verkiezing: uitslag
Er zijn 33 stemmen uitgebracht op de twee kandidaten voor
een plekje in de MR.
Na het tellen van de stemmen is gebleken dat Jan-Willem
Rozendal naast Erwin Griesheimer zal plaatsnemen in de
raad. We wensen hem veel plezier en succes in de MR!
Bedankt voor het stemmen!
Aanvangstijd school
Wij willen u nogmaals vragen om rekening te houden met
de aanvangstijd van school.
De leerlingen mogen pas echt vanaf 08.15 uur naar binnen.
Er zijn nu herhaaldelijk kinderen die ruim voor die tijd
binnenkomen.

Betaling ouderbijdrage 2019/2020: herhaling
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 per leerling) 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.
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Bijlagen bij dit Waayernieuws
Er zitten twee bijlagen bij dit Waayernieuws:
Een brief van de gemeente over het weghalen van
een speeltoestel in de speeltuin. Dat willen de
aanwonenden graag delen met de rest van het dorp.
Een brief over het Sinterklaasfeest in Wadenoijen, dit
jaar opgepakt door o.a. een aantal enthousiaste
ouders van onze school. (incl. opgavestrook!) Dit
document ligt ook uitgeprint op de kast bij de
personeelskamer.

Herfstvakantie
En zo zijn we ‘ineens’ alweer toe aan de
herfstvakantie.
Graag zou ik u willen vragen om rond de school een
oogje in het zeil te houden. De donkere avonden
nodigen vaak ongenodigde gasten uit (dan heb ik het
ook over hangjeugd op het afgesloten plein)
Bij onraad graag de
politie bellen: 0900-8844.
T. 0344-661527
E. directie.waayer-w@opo-r.nl
W. www.waayer-wadenoijen.nl

Openbare Daltonschool Waayer Wadenoijen
Dreef 1d
4014 MJ Wadenoijen

T. 0344-661527
E. directie.waayer-w@opo-r.nl
W. www.waayer-wadenoijen.nl

