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Sinterklaas 

Volgende week begint de spanning op te lopen, het sinterklaasjournaal 

begint en de sint is weer in aantocht. 

Inmiddels is binnen onze stichting besloten dat Sinterklaas en zijn pieten 

dit jaar geen fysiek bezoek brengen aan onze scholen. 

De oudervereniging en de leerkrachten zijn druk bezig om een zo goed 

mogelijk alternatief te bedenken voor de viering op vrijdag 4 december. 

 

De groepen 5 t/m 8 krijgen maandag hun lootje mee naar huis om in te 

vullen. Net als vorig jaar besteden zij een bedrag van € 5,00 aan 

cadeautjes voor in de surprise. De OV bekostigt zowel de cadeautjes van 

de onderbouw als de bovenbouw én natuurlijk het lekkers dat er deze 

dag gesnoept wordt. 

 

 Vragenlijst oudertevredenheid 

Dit schooljaar werken alle Opo-R scholen via een kwaliteitsinstrument aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de 

school. Elke school maakt hierbij gebruik van het programma WMK.  

Elke school in Nederland is verplicht om één keer per 2 jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders uit te zetten. 

Dit betekent dat we dit jaar weer een uitgebreid(er) onderzoek zullen doen naar hoe leerlingen, ouders en 

leerkrachten de school ervaren en waarderen.  

Voor ons is dit een enorm belangrijk meetmoment. We kunnen met deze gegevens bouwen aan een nog betere 

school en ervoor zorgen dat de dingen die goed gaan, ook daadwerkelijk goed blijven gaan.  

De systeemcheck hebben we vorige week gedaan, 90% van de ouders heeft gereageerd, wat fijn! 

Maandag aanstaande stuur ik u de vragenlijst. Wij vragen u deze (voor ons o zo belangrijke) vragenlijst in te vullen en 

versturen.)  

Als u deze maandag niks ontvangt van ons, wilt u dit dan aangeven bij de directie?  

 

Ons doel is minimaal 80% ingevulde vragenlijsten… 

Als we minimaal 80% respondenten behalen bij het invullen van de vragenlijst zal er een goed gevulde goodiebag 

verloot worden! (We gaan natuurlijk voor de 100%!) 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  
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De Vreedzame school 

Deze week hebben we blok 2 van de Vreedzame School afgerond. 

In dit blok hebben we aandacht besteed aan het zelf oplossen van 

conflicten.  

De kinderen leren dat conflicten en ruzies verschillen van elkaar. De 

aanpak van het oplossen is ook verschillend bij ons op school. 

Kinderen zijn en blijken heel goed in staat een conflict op te lossen zodat 

er geen ruzie ontstaat. 

Vanzelfsprekend begeleiden wij onze kinderen hierin. Ook de 

mediatoren uit groep 7/8 kunnen daar een bijdrage aan leveren. 

 

 

 
Danslessen 

In het vorige Waayernieuws heb ik u  de data van de danslessen doorgegeven. 

Door de aanscherping van de richtlijnen vanuit de overheid gaan de komende twee weken de danslessen niet door. 

Groep 1/2 gaat op de komende twee dinsdagen dus gewoon gymmen met meester Erik. 

De lessen worden als het goed is weer hervat vanaf 24 november. Mocht dit niet zo zijn dan bericht ik u hier 

natuurlijk weer over. 

 

 Schoolfruit 

Zoals vorige week al aangegeven start volgende week het 

schoolfruit. 

De levering is gepland op dinsdag, waardoor wij net als vorig 

schooljaar het schoolfruit zullen aanbieden op woensdag, 

donderdag en vrijdag. We hebben de maandag uitgekozen als 

koekdag. Op de overige dagen eten de kinderen als 10-uurtje 

dus fruit. Het schoolfruit van de week wordt op dinsdag via 

Klasbord met u gedeeld.  

Wij bieden het vervolgens aan de kinderen aan. U bent vrij om 

zelf ook nog fruit mee te geven voor deze dagen.  

Starttijd 

We merken dat er vooral om of zelfs na 08.30 uur nog regelmatig 

kinderen binnenstromen. Onze lessen starten écht om 08.30 uur. 

Zou u ervoor willen zorgen dat uw zoon/dochter op tijd in de klas is om 

te starten?  

 

 Media masters 

Onze groep 7/8 doet mee met de wedstrijd van Media masters 2020/2021. 

Met een gedegen voorbereiding van juf Carly is de groep ook vanmiddag weer 

volop aan de slag gegaan! 

Kijk op www.mediamasters.nl voor meer informatie. 

 

 

http://www.mediamasters.nl/

