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De beste wensen…..2020!
Allereerst wens ik u namens het team van Daltonschool de Waayer en
Peuteropvang de Wiedewaai de beste wensen voor komend jaar!

Vraagje…
Vakantierooster bekend voor volgend schooljaar… voor de vroegboekkorting..
Het duurt altijd even en er is onderling overleg met het voortgezet onderwijs…
maar de vakanties voor volgend schooljaar zijn bekend en gepland:

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021 conform PO en VO Tiel en Culemborg.
12 weken vakantie, verdeeld in:
• 1 week herfstvakantie (19 t/m 23 oktober 2020) - week 43 • 2 weken kerstvakantie 21 december 2020 t/m 01 januari 2021) - week 52 en 1 • 1 week voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari 2021) - week 8 • 2 weken meivakantie (26 april t/m 7 mei 2021) – week 17 en 18• 6 weken zomervakantie (19 juli t/m 27 augustus 2021) - week 29 t/m 34 -

Ik zou graag eens met een groepje
ouders in gesprek gaan over ons
onderwijs…
We zijn aan het nadenken over
vormingsonderwijs: lessen over en
contact met de belangrijkste
wereldgodsdiensten.
Hoe staat u daartegenover?
Zijn er nog zaken die voor ons
belangrijk zijn om te weten?
Tijd en dag in overleg, aanmelden
kan bij mij… of via onderstaand emailadres! Graag vóór 22 jan 2020.

3 feestdagen vrij, verdeeld in:
• Paasmaandag (5 april 2021) - week 14 • Hemelvaart (13 en 14 mei 2021) - week 19 -

Cito-toetsen

• Pinkstermaandag (24 mei 2021) - week 21 –

De komende twee weken zijn
we in de groepen 3 t/m 8
druk bezig met de Citotoetsen. Bij afwezigheid van
leerlingen levert dit veel
vertraging en voor de
kinderen onrust op, doordat
de toetsonderdelen
geschakeld zijn.
Wij vragen u om bezoeken
aan tandarts e.d. bij voorkeur
buiten deze momenten te
plannen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2020/2021 krijgt u zoals u gewend bent
de jaarplanner met de studiedagen, bijzonderheden, vrije vrijdagen kleuters en
bovenstaande vakanties.
Onderwijsstaking donderdag 30 en vrijdag 31 januari aanstaande
U ontvangt op korte termijn een e-mail vanuit onze Stichting over de aanstaande
onderwijsstaking. Deze is landelijk gepland op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s.
Onze school is deze twee dagen dicht.
Omdat wij op vrijdag 31 januari al een studiedag gepland hadden staan is er daarin voor
u verder geen verschil deze dag, de kinderen zijn dan vrij.
De kinderen hebben echter óók op donderdag 30 januari vrij i.v.m. de staking.
Wij gaan ervan uit dat u door het vroege melden van de staking in staat bent om
opvang voor uw kind(eren) te regelen. Mocht u daarin écht niet slagen, dan kunnen wij
met u meedenken over een oplossing. Neem dan in de week van 20 t/m 24 januari a.s.
contact op met de directie op onderstaand e-mailadres.
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Balans Dyslexietour
De dyslexietour is een informatiebijeenkomst voor ouders en hun kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie,
maar ook voor leerkrachten en andere geïnteresseerden.
Deze inloopmiddag wordt georganiseerd door de oudervereniging Balans samen met de bibliotheek.
Programma
Presentatie Houvast bij leesproblemen en dyslexie.
Film Dyslexie, wat heb ik nodig?
Informatie over het Makkelijk Lezen Plein
Informatiemarkt over dyslexie
Meet & Greet met ervaringsdeskundigen en lotgenoten, vooral bedoeld voor de kinderen.
Veel gelegenheid tot vragen stellen aan de medewerkers van Balans.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie is te vinden op www.dyslexiecentraal.nl
De middag is gratis te bezoeken. I.v.m. de beschikbare ruimte wel graag even aanmelden via onderstaand
winkelmandje.
Aanmelden via: https://rivierenland.op-shop.nl/5104/balans-dyslexietour/23-01-2020
donderdag 23 januari 2020
15:30 tot 17:30
Bewegend leren
Wellicht weet u het al… regelmatig zijn de kinderen bij
ons op school bewegend aan het leren.
In groep 3/4 was deze week een tweetal uit groep 3
fanatiek met de letterklanken bezig.
Erg leuk om te zien dat de kleuters dan stiekem even
blijven staan en meekijken!
Locatie

Tiel, Bibliotheek Tiel (in Zinder)

Categorie

Persoonlijke ontwikkeling

Kids

6-9 jaar Kids 9-12 jaar Volwassenen

Balans Dyslexietour gratis

Vertrouwenspersoon en anti-Pest-coördinator
In de schoolgids staat het al vermeld, maar we melden
het ook nog even in dit Waayernieuws:
Onze school beschikt over een vertrouwenspersoon (juf
Sandra Heideman) en een anti-pestcoördinator (juf
Barbara Banis).
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