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Sinterklaas
Aanstaande maandag wordt de school weer in
sinterklaassferen gebracht.
Op dinsdag mag zelfs de schoen al worden gezet. Houdt
u er woensdagochtend rekening mee dat de schooldeur
deze dag pas om 8.30 uur open gaat. Zo kunnen we
gezamenlijk naar binnen. Maandag mag de schoen al
mee naar school.
Uiteraard zullen de kinderen thuis ook
schoencadeautjes krijgen. Wij hebben afgesproken dat
de kinderen 1 cadeautje mogen meenemen op een
afgesproken dag om te laten zien. Dit om eventuele
teleurstellingen te voorkomen. Sinterklaas kan
natuurlijk niet bij alle kinderen tegelijk komen.

Bezoek van de inspectie
Zoals al aangegeven bij de algemene informatieavond
in september, verwachten wij een bezoek van de
onderwijsinspectie aan onze school.
Op dinsdag 10 december aanstaande verwelkomen
wij de inspecteur die voor een kwaliteitsonderzoek
onze school bezoekt.
We zullen in ieder geval onze plannen en
ontwikkelingen die we zijn gestart vanaf schooljaar
2018/2019 aan de inspecteur presenteren. Daarnaast
zal de inspecteur de groepen bezoeken en met de
leerkrachten én een aantal leerlingen van de
bovenbouw in gesprek gaan.
We houden u op de hoogte.

Deze dag waarop het cadeautje mee mag naar school
volgt via klasbord.
Sinterklaasviering Wadenoijen: laatste kans
Schoolfruit
Wij wensen iedereen veel plezier bij de intocht.
De levering van het schoolfruit is qua timing anders dan
vorig schooljaar. We krijgen de levering aan het eind van de
dinsdag. Dat betekent dat (zolang het schoolfruit geleverd
wordt –> 20 weken) maandag en dinsdag de kiesdagen zijn
(dus fruit mee van huis of iets van een koek).
De kinderen krijgen dus op de woensdag, donderdag én
vrijdag fruit aangeboden op school.
U krijgt op dinsdag een klasbord bericht met het soort fruit
dat er die week aangeboden wordt.

Het opgeven voor het Sinterklaasfeest in de kantine
van V.V. Wadenoijen kan t/m woensdag 20 november
aanstaande.

50% van de ouders heeft de ouderbijdrage al overgemaakt!

Duurzame Actie oudervereniging

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, 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.

De oudervereniging heeft nieuwe bekers, borden en
bestek aangeschaft. We willen als school ook een wat
duurzamere richting inslaan (ook een item uit de
kinderraad :o) en dit is daar een mooi voorbeeld van….
We denken wederom een goede aanschaf van de
oudervereniging… Zie hier links….
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Dansvoorstelling

Aanschaf werkplekken

Komende donderdag 21 november zullen de kinderen weer
een dansoptreden geven voor u als ouders/verzorgers.

De onlangs aangeschafte nieuwe
werkplekken voor de leerlingen (betaald van
het resterende bedrag van de sponsorloop
én een deel ouderbijdrage) zal nét voor de
kerstvakantie worden geleverd. We kunnen
niet wachten!

Wanneer de optredens van de diverse groepen zijn wordt via
Klasbord met u gedeeld!

Stoomtrein

Reminder groep 7/8

Gister hebben we gezamenlijk met Jacobien van de Wiedewaai de laatste
hand gelegd aan een heuse Stoomlocomotief in de gang.
De locomotief is voorzien van verlichting, kolenoven met ‘aansteker’ en
‘besturingssysteem’.

Maandagmiddag gaan de leerlingen van
groep 7 en 8 naar het Lingecollege.
De leerlingen moeten op de fiets komen.
Er is fietsbegeleiding geregeld.

Deze leer/werkplek hebben we tijdelijk voorzien van een geel kaartje:
Het is t/m de vakantie een speelzone voor met name de groepen 1 t/m 4.
Na de Sinterklaasviering wordt het een kersttrein.

De leerlingen zijn later terug. Ze vertrekken
om 15.45 uur vanaf het Lingecollege.
Kindgesprekken
De intekenlijsten voor de kindgesprekken
hangen weer in de gang. Deze staan
gepland voor dinsdag 26 november.
Groep 7/8 heeft door omstandigheden een
iets andere planning, namelijk op woensdag
27 november.
De bedoeling is dat vanaf groep 3 de
leerlingen én ouder(s) aanwezig zijn.
In groep 1/2 komen alleen de ouders.
De leerlingen hebben vandaag het
kindgesprekformulier meegekregen.
Deze vullen zij als voorbereiding op het
gesprek thuis in.
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