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Schoolweekprogramma en het corona-virus

We hebben n.a.v. de persconferentie van Mark Rutte
gisteren besloten om het programma van de
Schoolweek! enigszins aan te passen in het nadeel van
de ouders/verzorgers….
We zullen gezamenlijk met MadScience in de gymzaal
de week openen, maar dan zonder ouders/verzorgers.
De leerlingen mogen wel direct naar de gymzaal
worden gebracht deze maandagochtend tussen
08.15 uur en 08.30 uur.
Graag afscheid nemen bij de deur i.v.m. de drukte en
het aantal personen.
De open Daltonmiddag van de woensdag vervalt…daar
komt in de nabije toekomst wellicht nog een moment
voor.

Algemene informatie Corona-virus
Via de e-mail heeft u als ouders bij dit Waayernieuws
de standpunten en handelswijze van ons bestuur
gehad.
Daarop aanvullend kan ik melden dat:
-

-

Wij zo lang wij het organisatorisch
rondkrijgen gewoon open blijven.
Wij een plan B klaar hebben liggen voor als
de school dicht zou gaan → onderwijs op
afstand.
Wij dagelijks het nieuws blijven volgen

En verder proberen we er vooral rustig onder te
blijven.

De grote afsluiting van de vrijdag moeten we helaas ook
laten vervallen.
Wel zullen we u dagelijks van een leuk bericht voorzien,
zodat u een beetje mee kunt genieten van onze
dagelijkse belevenissen. Daarvoor hebben we twee
‘razende reporters’gevraagd, namelijk Nova en Yunee
uit groep 7!

Schooltijden

Kleuterhumor…

Onze schooltijden zijn 08.15 uur – 14.15 uur.
De leerkrachten zijn voor die tijd nog druk met de
voorbereidingen van de dag, of nog even met elkaar in
gesprek voordat de daadwerkelijke werkdag met de kinderen
begint.

Op donderdag vroeg James (groep 2) aan mij:
‘Gaan we met
het Corona-spel?’
Zie hier wat hij bedoelde:

Wij vragen u daarom (nogmaals) om deze tijden te
respecteren!
Rapporthoesjes gezocht!?
We missen er nog een aantal!
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Modder en plassen
Ons schoolplein ligt er in de lente en zomer altijd
heel groen bij…
Momenteel is het gras echter modderig en de
plassen nodigen (natuurlijk) uit tot heerlijk spelen.
Soms vinden wij dit minder fijn/leuk… en wij
snappen u thuis ook….
Maar er zijn ook heel veel waardevolle momenten
zoals hier in het Waayernieuws op de foto’s staan!
En dan is het écht even genieten!

De verwachting voor komende week…

Klasbord Schoolweek!
Deze week heeft u via klasbord een bericht gezien over de indeling van de workshops van aanstaande maandag.
Onderaan deze indeling staan de bijzonderheden over kleding, camera etc.
Wilt u hierop letten, zodat uw kind kan deelnemen?
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