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Definitieve schooladviezen groep 8
Schoolweek! 16 t/m 20 maart 2020 -vooraankondigingIn de week van 16 t/m 20 maart aanstaande staat de
Schoolweek! in het teken van ‘Vertoon je kunsten’.
We gaan deze week spectaculair openen op maandag
16 maart om 08.30 uur in de gymzaal naast onze school.
U (en de leerlingen) worden deze ochtend direct in de
gymzaal verwacht, dus niet in de klas!
Een professor van MadScience zal deze opening verzorgen en
alles uit de kast halen om het te laten knallen!
U als ouder bent daar ook zéker welkom bij.
De rest van de maandag gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8
in workshops aan de slag in de lokalen, gymzaal en buiten.

Passend bij hun ontwikkeling hebben de leerlingen van
groep 8 hun definitieve advies sinds deze week op zak.
Zij schrijven zich nu in voor hun vervolgschool naar keuze.
In april maken zij de Route 8 eindtoets.

De groepen 1, 2 en de peuters van de Wiedewaai krijgen op
dinsdag en donderdagochtend workshops aangeboden door
de leerlingen van groep 7/8.
Deze week zullen we ook weer voor een goed doel vanuit de
duurzame ontwikkelingsdoelen werken. De leerlingraad heeft
tegel 1 gekozen: ‘Geen armoede’. Vorig jaar hebben we tegel
15 gekozen met ‘Red de bij’.
Op woensdag 18 maart van 13.30 -14.15 uur houden we een
open Daltondag-moment. Dit is speciaal voor ouders, opa’s en
oma’s, om een kijkje te nemen in de klassen!
We sluiten op vrijdag 20 maart gezamenlijk onze week af met
een expositie van 13.15 – 13.30 uur in de school, met
aansluitend een aantal optredens in de gymzaal. Natuurlijk
zou het leuk zijn als u ook hier aansluit!
Vanuit de gymzaal mogen de leerlingen vervolgens met
ucmee naar huis.

Berichtje van juf Wilma, zij nam afgelopen dinsdag
afscheid op school
Beste Waayer-kinderen en hun ouders,
Dank jullie wel voor de fijne tijd op jullie school. Het was
een fijne tijd en ik heb me bij jullie altijd zeer welkom en
thuis gevoeld.
Dank voor het fijne afscheid, de mooie cadeautjes en de
mooie woorden. Ik neem ze mee in mijn hart.
We komen elkaar vast nog wel eens tegen.
Ik wens jullie allemaal een hele goede tijd op de Waayer
en weet zeker dat jullie zullen uitgroeien tot mooie
mensen en dat jullie op jullie op jullie plek zullen komen.
Blijf door ontwikkelen dan komt het allemaal goed.
Een lieve groet, juf Wilma

U krijgt na de vakantie nog een uitgebreider overzicht van de
activiteiten.

Rapporten
Graag ontvangen wij de rapporthoesjes in de week na de
voorjaarsvakantie retour!
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