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Bibliotheek-uitleen-service
Sinterklaas
Aanstaande donderdag 5 december is het dan eindelijk
zover….. Sinterklaas komt samen met zijn Pieten naar
onze school en we verheugen ons er allemaal al
ontzettend op!

Een aantal leerlingen van onze groep 7/8 zorgt er
iedere week voor dat de biebboeken kunnen worden
geleend en voorzien de kinderen van advies.
Ze nemen dit erg serieus en zorgen er zelfs voor dat
de bieb af en toe wordt opgeruimd.

Zorgt u ervoor dat u tussen 8.15 uur en 8.25 uur op
school bent?
Rond half 9 verwachten wij de Sint en zijn Pieten én de
voorpret van het zingen hoort er natuurlijk ook bij.
De kinderen krijgen in de ochtendpauze drinken en iets
lekkers van school. Hiernaast hebben wij ook nog onze
fruitdag. Voor de lunch moet wel zelf worden gezorgd.
De spanning stijgt, maar we hebben er zin in!

Schoolfruit
Vandaag sloten we deze fruitweek af met Kaki’s.
Leuk om te zien dat het merendeel van de kinderen ook
durft te proeven!
Groep 8 zorgde voor de distributie…
In groep 3/4 werd ook nog aandacht besteed aan de
herkomst en vitaminen die in de vrucht zitten. Kaki fruit zit
namelijk vol met de vitamines A, B6, C en E. Goed voor de
weerstand, botgroei en huid!
Daltononderwijs
Ergens in het verleden heeft u een keuze gemaakt voor uw
zoon(s)/dochter(s) om naar onze Daltonschool te gaan. Naast
de dagelijkse aandacht voor de Daltonkernwaarden en de
bijbehorende vaardigheden hebben we deze weken op school
bijzonder veel Dalton gezien buiten de lokalen:
Pietengym georganiseerd door groep 8, de Bieb-uitleenservice, de bouw-leestutoren, de leerlingraad, de
kindgesprekken, de fruitdistributie, de
bonnetjesverantwoording van groep 5 t/m 8, het zelfstandig
spelen in de stoomtrein door de kleuters, de OV die de school
weer in de Sinterklaassferen bracht.
Erg mooi om te zien dat dit onderwijs zoveel meerwaarde kan
hebben voor kinderen!
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Wat een verrassing afgelopen week na de pauze…
Jaylin en Anne hebben met stoepkrijt iets schitterends
gemaakt!
T. 0344-661527
E. directie.waayer-w@opo-r.nl
W. www.waayer-wadenoijen.nl

Een zeer sportieve dag voor de groepen 3/4 en 7/8
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