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De periodedoelenkaart – Dalton
Staking

Komende woensdag is er een landelijke staking in
het basisonderwijs.
Wij steunen de staking, maar geven deze dag wel
gewoon les!
Wel zullen we op school aandacht besteden aan dit
belangrijke onderwerp.

De tweede schoolperiode is na de herfstvakantie
gestart. De leerlingen gaan naast de dagelijkse lesstof
ook weer doelgericht aan de slag met de
doelstellingen van de periodedoelenkaart.
Misschien leuk om thuis eens naar te vragen omdat
ook thuis aandacht voor deze doelen de kinderen de
mogelijkheid geeft om te vertellen en u te betrekken
in de zaken die ze bezig houden op school!

NIO-Toets groep 8
Maandag aanstaande wordt de NIO-toets afgenomen bij de
leerlingen van groep 8. Dit is een onderdeel in de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Betaling ouderbijdrage 2019/2020: herhaling 2
Graag nogmaals uw aandacht voor de ouderbijdrage van dit
schooljaar. Van dit geld worden veel activiteiten
georganiseerd en zaken voor de kinderen aangeschaft (van
zomerfeest, toelage voor meubilair, 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.

Wist u dat….
..er iedere week een aantal ouders (en een oma) zijn
die met een groot aantal kinderen van de groepen 4
t/m 6 Ralfi lezen?
Wij (en de kinderen) zijn heel blij met deze
vrijwilligers omdat er dan nét wat meer individuele
aandacht voor ze is bij het technisch lezen.

Dans

De Vreedzame School

De kijkles van dans staat op donderdag 21 november
gepland. U wordt middels klasbord geïnformeerd
over het tijdstip van de groep van uw zoon/dochter.

Het blok over: 'Wij lossen conflicten zelf op' wordt komende
week afgesloten. De kletskaarten waarmee u zelf met uw kind
in gesprek kunt gaan krijgt u via de e-mail van de leerkracht.

Onze collega’s
Net voor de herfstvakantie hebben we baby Guus van
Janneke op school op bezoek gehad.
Meester Erik is afgelopen week ook even langs
gekomen op school.
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