Waayernieuws 20-11-2020
Vragenlijst oudertevredenheid - uitslag
Wat fijn dat zoveel ouders de vragenlijst hebben ingevuld!
Op deze manier krijgen wij, onze stichting én anderen een beeld
van hoe onze ouders de school ervaren.
We zijn -zoals u hier rechts kunt zien- heel trots op de uitslag!
Omdat we ons willen blijven ontwikkelen als school en team
willen we u nog iets vragen. Mocht u n.a.v. de vragenlijst nog tips
en aandachtspunten hebben voor ons, dan kunt u deze komende
week (evt. anoniem) in de groene brievenbus stoppen die dan bij
de hoofdingang aan de muur hangt.
Begin 2021 zou ik graag weer een aantal ouders bereid vinden om
gezamenlijk in gesprek te gaan over de uitkomsten en
aanbevelingen.
Zoals beloofd zouden we een goodie-bag verloten bij het behalen
van minimaal 80% respons!
De winnaar is……. de familie Krijnen… veel plezier ermee!

Ouderbijdrage – herinneringWellicht is u de oproep voor het overmaken van de vrijwillige
ouderbijdrage 2020/2021 u ontschoten…
Bij deze de vraag van de ouderraad om een bedrag van
€ 22 per kind over te maken naar rekening
NL 66 INGB 0002723659 op naam van OBS De Waayer. Graag met
vermelding van de naam van uw zoon/dochter en de
bijbehorende groep!
Alvast bedankt!

Inleveren bonnetjes groep 5 t/m 8
De leerlingen kunnen de komende donderdagen ( t/m 3 december hun
bonnetjes van de surprise-cadeautjes inleveren bij de ‘bank’.
Op de komende donderdagen zal ik in de personeelskamer de bonnetjes
in ontvangst nemen en de leerlingen de envelop met 5 euro geven.
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Danslessen
De danslessen worden voor zover bekend komende dinsdag weer
hervat! De kinderen nemen hun dansspullen dus op dinsdagen weer
gewoon mee naar school!

Nio toets
Vandaag hebben de toppers van groep 8 weer een belangrijke stap
gezet richting de overstap naar het voortgezet onderwijs: de Nio-toets!
Met lichtelijke spanning hebben ze de toets digitaal gemaakt en daarna
even kunnen ontspannen met hun klasgenoten.

Sinterklaas
Vol enthousiasme volgen wij op school bij de lunch ook het Sinterklaasjournaal.
Wij volgen de verhaallijn en hebben zelfs al wat voorinformatie...
Er wordt dit jaar geen schoen gezet, maar er gaat wel iets heel spannends gebeuren eind
volgende week. Wat dat is, wachten wij vol spanning af.
Groep 1/2 gaat volgende week donderdag een Pietengymles volgen in de gymzaal.
Dit wordt georganiseerd door de kinderen uit groep 7 en 8.
Als de kleuters goed hun best doen, volgt er zelfs een echt Pietendiploma!
Voor de kleuters betekent dit dat ze volgende week donderdag vanaf 8.15 uur direct in
de gymzaal worden verwacht en niet in de klas.
Uiteraard mag dit in Pietenkleding. Wel graag gymschoenen mee.
Groep 3/4 heeft volgende week donderdag voor één keer geen gym in de gymzaal en
wordt gewoon op school verwacht.
De week erna wacht voor hen deze Pietengymles.
De stemming van Sinterklaas zit er, ondanks deze periode, al goed in bij ons op school.
We kijken uit naar 4 december.
Hierover volgt verdere informatie via Klasbord.

Rondgang door de school
Door de Covid-19 maatregelen ziet u niet alle dingen waar we in school mee bezig zijn. Ongetwijfeld vertelt
uw zoon/dochter wel aan gewerkt wordt… Hierbij even een kijkje in de school!

Groep 5/6 en 7/8
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