Waayernieuws 18
Schooljaar 2019-2020
17-01-2020

Stakingsdag 30 januari aanstaande → SKPC opvang
Vanmorgen heb ik contact gehad met de kinderopvang. Er zijn nog een beperkt aantal plekken (tegen betaling)
beschikbaar bij de opvang voor deze donderdag 30 januari a.s.
Heeft u hierin interesse of hierover een vraag? Neem dan contact op met plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting,
guiting@skpc.nl, telefoon 0345-228723.
Ter info: Dalton kennismakings uur

Vraagje…

Op dinsdag 28 januari aanstaande houdt Daltonbasisschool de Waayer in
Wadenoijen een inloop-uur voor nieuwe ouders, nieuwe leerlingen en andere
belangstellenden.
Tijdens deze inloop kunt u zich een beeld vormen van het onderwijs op onze
Daltonschool en kunt u informatie krijgen over diverse zaken rondom onze school.
De Wiedewaai, de peuteropvang bij ons in het gebouw, is dit uur ook te bezoeken.
Wij zien u graag van 9.00 uur tot 10.00 uur.

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 e-mailadres!
Graag vóór 22 jan 2020.

Mocht u op een ander moment willen komen, dan kunt u uiteraard even bellen
voor een afspraak:
0344-661527
Dit kennismakingsuurtje is uitsluitend voor nieuwe/toekomstige ouders/gezinnen
bedoeld. De open dag waarbij ouders, opa’s, oma’s etc. van onze huidige leerlingen
welkom zijn is in de jaarlijkse Schoolweek!. in week 12.

Inmiddels heb ik gelukkig al 3
aanmeldingen binnen, graag
nog een paar erbij!

Vrijdagen Directie
De komende weken zal ik op de vrijdagen niet aanwezig zijn.
Een collega-directeur en ikzelf hebben aan onze bestuurder (OPO-R) aangeboden
om de komende tijd als directie aanwezig te zijn op OBS De Molenwerf in Tiel.
Hier is tijdelijk een vacature ontstaan door recent afscheid van de daar werkzame
directeur. In de overgangsperiode tot de nieuwe directie aldaar zal ik een aantal
taken waarnemen.
Ik ben bij ons op school gewoon nog op de maandag, dinsdag en donderdag
aanwezig.
Ik ben deze vrijdagen bij calamiteiten via mijn
collega’s bereikbaar.

Openbare Daltonschool Waayer Wadenoijen
Dreef 1d
4014 MJ Wadenoijen

Sneeuw gezocht
Helaas is de enige sneeuw die
we tot nu toe gehad hebben de
nepsneeuw tijdens onze
kerstviering…. In de groepen
1 t/m 4 doen we een poging
om tijdens de creatieve lessen
nog enigszins het wintergevoel
te creëren…
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