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Sinterklaasviering 

Vandaag hebben we uitgebreid het sinterklaasfeest gevierd op 

school. De schitterende surprises van groep 5 t/m 8 waren op 

donderdagmiddag al te bewonderen en zijn vanmorgen 

uitgepakt… wát een creativiteit! 

Voor de onderbouw was het extra spannend dit jaar, omdat 

Sinterklaas natuurlijk ‘thuiswerkt’ dit jaar. 

Gelukkig hadden de Pieten precisie gestrooid in de gang én een 

sinterklaaszak gebracht waarin de reserve mijter, mantel én staf 

van Sinterklaas zaten. Via een brief werd juf Barbara gevraagd om 

deze aan te trekken en de cadeautjes aan de kinderen te 

geven…… 

Maar waar die cadeautjes waren? We hebben aanwijzingen 

genoeg gekregen en gevolgd, maar ‘malle pietje’ had goed zijn 

best gedaan. Uiteindelijk werden de cadeautjes op het dak van de 

school gevonden…. Wat een spanning. 

Joliene uit groep 1 vatte de speurtocht mooi samen met de 

woorden: ‘het is een mysterie!’. 

We hebben genoten! Om u mee te laten genieten staan er 

verderop in dit Waayernieuws een aantal foto’s.. 

De oudervereniging heeft ons vandaag middels de cadeaus en de 

surprise tegoeden ook nog voorzien van lekkers te eten en te 

drinken! 

We snappen het dat voor jullie als ouders best jammer is dat er 

niet mee gelopen kan worden naar binnen. We zijn wel erg blij 

dat iedereen zich aan onze afspraken houdt aangaande Covid19! 

 

 

 

 

 

 

 



    

Tevredenheid 

Na de zeer positieve uitkomsten van de onlangs 

afgeronde oudertevredenheid, hebben de 

leerlingen in de afgelopen weken ook een tweetal 

vragenlijsten ingevuld over tevredenheid én 

veiligheid. 

Ook over deze uitkomsten zijn we zeer tevreden!  

Fijn dat ze het zo naar hun zin hebben bij ons op 

school! 

 

 

 Kindgesprekken 

Afgelopen week hebben we de kindgesprekken 

gevoerd, een aantal gesprekken volgt volgende 

week nog! 

Er zijn flink wat doelen geëvalueerd en bijgesteld. 

We vinden het erg knap dat onze leerlingen zo 

goed zelf kunnen vertellen hoe ze kijken naar hun 

eigen ontwikkeling! 

 

 

 

Onze topchefs in de krant….. 

zakengids 

 

Wadenoijen - Vorige week was er de afsluiting van 

het wereldoriëntatie blok 'De Experimentele 

Keuken' op Daltonbasisschool De Waayer. Groep 

7/8 deed dan ook mee aan een waar 

keukenexperiment. Alle leerlingen speelden voor 

Masterchef. Ze mochten in groepjes een recept 

bedenken bij de, vooraf nog niet bekende, 

ingrediënten. En hierna nog het leukste: het 

zelfbedachte recept daadwerkelijk koken. De 

bordjes werden prachtig opgemaakt en aan elkaar 

gepresenteerd. De hele school kon meegenieten 

van de lekkere geuren uit de experimentele keuken. 
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https://www.zakengidstiel.nl/nieuws/algemeen/1027569/masterchef-op-de-waayer
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