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Veilig leren lezen
juf Sandra en juf Emine zijn woensdagmiddag naar een studiebijeenkomst geweest van ‘Veilig leren lezen’ in Breukelen.
Zij hebben diverse workshops bezocht waaronder:
- Aan de slag met risicolezers
- Spelend en bewegend leren
- Woordenschatontwikkeling
Daarnaast hebben zij een aantal spellen aangeschaft om te gebruiken in de groep.
Hiermee gaan de kinderen en de juffen enthousiast aan de slag!
Ter info: Dalton kennismakings uur (herhaling)

Vandalisme

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.

Afgelopen weekend hebben onbekenden bij de gymzaal het
een en ander vernield. Naar nu blijkt hebben zij ook op het
dak van onze school schade aangericht. Deze schade heeft
geresulteerd in een gigantische lekkage door een gat in het
dak. Het is volgens de aannemer aannemelijk dat
knalvuurwerk hiervan de oorzaak is (gezien de schade en de
restanten daarvan op het dak).

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!.

We hebben aangifte gedaan en de reparatie laten verrichten.
We hebben 30 (!) nieuwe plafondplaten besteld en zullen op
korte termijn ook maatregelen nemen om het klimmen op
het dak te bemoeilijken. Daarnaast gaan we ons bezinnen op
nog andere maatregelen.
Mocht u zich van afgelopen weekend iets herinneren wat
hierop betrekking heeft, neem dan contact op met de
wijkagent en met school.
Het is echt van belang dat u bij onraad rond het
schoolgebouw direct de politie belt via 0900-8844.

We horen al leuke initiatieven in
sommige groepen over gezamenlijke
speelafspraken op de stakingsdagen!
Fijn om te horen dat het
Daltonprincipe van SAMEN ook op een
niet-schooldag tot uiting komt.

We betreuren dit zeer!
- De peuters hebben twee dagen niet in hun eigen lokaal
kunnen spelen.
- de herstelkosten zijn meer dan duizend euro.

Danslessen
Dit dansblok wordt niet afgesloten met de
gebruikelijke kijkles.
Het (langere) volgende blok wél. Daarvoor ontvangt u
t.z.t. de uitnodiging.
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