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Voetbal
DVS
We hebben onlangs het blok ‘we hebben hart voor elkaar’ van
onze methode ‘De vreedzame school’ afgesloten. Het blok
ging over gevoelens.
‘We dragen allemaal eens steentje bij’ is het nieuwe blok,
waarin het vooral gaat over mediatie en elkaar helpen.

Dit schooljaar doen we mee met het
schoolvoetbaltoernooi in Geldermalsen. We hebben
afgesproken om om het jaar mee te doen aan het voetbal/
korfbaltoernooi.
Onze sportievelingen komen de volgende dagen in actie:
De groepen 7/8 voetballen op 1 april 2020
De groepen 5/6 voetballen op 8 april 2020

Juf Janneke
Op maandag 9 maart start Janneke RouwetSalet haar werkzaamheden weer op in groep
5/6 na haar ouderschapsverlof.

10-minuten gesprekken
Komende dinsdagmiddag en avond zijn de 10-minuten gesprekken
gepland.
De planning van de gesprekken wordt nog via klasbord met u
gedeeld.
We zijn aan het kijken naar een nieuwe manier van
gesprekvoering en indeling, hierover gaan we met elkaar in
gesprek.

De groepen 3/4 voetballen op 15 april 2020
Verdere informatie hierover krijgt u t.z.t. via de
leerkrachten.
Vormingsonderwijs-> oudergesprek
Dinsdag aanstaande gaan een aantal ouders die zich
hebben opgegeven met mij in gesprek over de
wenselijkheid van, vorm en inhoud van vormingsonderwijs
bij ons op school.
Ik ben benieuwd naar de uitkomsten!

Dans
Juf Anna van de dans heeft het blok afgesloten vanaf 26
maart komt zij de groepen 1 t/m 6 weer lesgeven.
Groep 7/8 gaat komende donderdag hun dansclip
opnemen samen met juf Anna.

LMC
Op tijd komen…
Aan het eind van 2019 schreef ik twee keer in het Waayernieuws
dat we dagelijks met het rekencircuit zouden starten en dat het
erg belangrijk is dat de leerlingen op tijd op school aanwezig zijn.
Graag wil ik teruggeven dat we hierover heel tevreden zijn:
we starten elke dag om 08.30 uur compleet!

Openbare Daltonschool Waayer Wadenoijen
Dreef 1d
4014 MJ Wadenoijen

Vorige week hebben we afscheid genomen van onze
leesmediacoach van de bibliotheek.
Hij heeft ons altijd erg goed begeleid bij leesbeleving,
werking schoolbibliotheek, social-media lessen en
programmeerlessen.
Op dit moment weten we nog niet wie de vervanger van
Rob Yntema wordt, nog even afwachten dus!
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