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Schoolweek! Openbaar Onderwijs 2020 maandag 16 t/m vrijdag 20 maart aanstaande

Vertoon je Kunsten
Met….
Een spectaculaire opening voor onze leerlingen én ouders op maandagochtend
om 08.30 uur in de gymzaal, verzorgd door een heuse professor van MadScience.
U (en de leerlingen) worden deze ochtend direct in de gymzaal verwacht, dus niet in de klas!
Diverse workshops verzorgd door creatieve leerkrachten, oudervereniging en
MadScience gedurende 3 workshoprondes op maandag (de kinderen hebben zich
al ingeschreven) 16 maart. Via klasbord wordt u hier verder over geïnformeerd.
Diverse workshops verzorgd voor de leerlingen van de Wiedewaai en de groepen 1/2 door
onze creatieve leerlingen uit groep 7/8 op dinsdagochtend 17 en donderdagochtend 19 maart.
Creatieve uitspattingen op de middagen van de dinsdag en donderdag.
Een Open Dalton kijk-moment voor ouders/opa’s/oma’s op woensdagmiddag 18 maart vanaf 13.30 uur.
Een tentoonstelling in de school met aansluitend optredens op vrijdagmiddag 20 maart om 13.30 uur voor de
ouders/verzorgers. Na deze optredens mogen de leerlingen vanuit de gymzaal direct mee naar huis.
Een door de leerlingraad gekozen goed doel…. zie volgende pagina.
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Nieuw logo

WaWa zwerfboekenkast

Hygiëne/Coronavirus

De scholen binnen onze Stichting zijn
voorzien van een nieuw logo.
Bovenaan dit Waayernieuws ziet u
daar het resultaat van.

Vanaf afgelopen maandag staat er in ons
schoolgebouw (en bij droog weer buiten op
het plein) een mooie kinderzwerfboekenkast. We willen graag het lezen blijven
stimuleren en motiveren!

Deze week hebben we op
school trouw onze handen
gewassen en de overige
richtlijnen van het RIVM
gevolgd. Ook volgende
week zullen we daar nog
een gevolg aan geven.

Escape-room
De leerlingen van groep 8 hebben op
woensdag en donderdag zelf escaperooms gemaakt.
Volgende week gaan we ze doen!

Goede doel
Om het schooljaar kiezen we gezamenlijk voor een goed doel dat we ondersteunen. Dit schooljaar is dat ‘Geen armoede’.
De leerlingraad heeft hiervoor gekozen en het is gekoppeld aan de speelgoedbank in Tiel.
De Speelgoedbank is een non-profit organisatie bestaande uit een enthousiaste
groep vrijwilligers die uit naastenliefde mensen die aantoonbaar financieel niet
meer in staat zijn om rond te komen, halfjaarlijks voorzien van gratis tweedehands
of nieuw geschonken speelgoed.
Wat gaan we doen:
Wij willen u vragen om per gezin één mooi, schoon en onbeschadigd gebruikt stuk
speelgoed te doneren waarmee wij andere kinderen heel erg blij kunnen maken.
Het verzamelde speelgoed wordt de week na de schoolweek door een afvaardiging
van de leerlingen onder begeleiding naar Klesteo gebracht.

Rapporthoesjes
Zou u uiterlijk volgende week de rapporthoesjes mee willen geven aan uw zoon/dochter?
Deze kunnen bij de eigen leerkracht ingeleverd worden.
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