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Bijzonder mooi nieuws 

Wat fijn dat we vandaag eindelijk met jullie als ouders mogen en 

kunnen delen dat we bijzonder mooi nieuws te horen hebben 

gekregen… 

Juf Monique heeft ons gevraagd dit bijzondere nieuws middels 

deze foto met jullie te delen. 

Monique en Kevin verwachten hun tweede kindje in juni, een 

broertje óf zusje voor Jake ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er gedaan met het geld van de OV? 

Ieder jaar betalen ouders de vrijwillige ouderbijdrage zodat de OV de 

school kan ondersteunen waar iets extra’s nodig is. 

Dit schooljaar bijvoorbeeld met de cadeautjes van Sinterklaas, maar ook 

de lekkernijen waar de kinderen van genoten hebben. 

Er staat een zeer mooie kerstboom in de hal waar de oudervereniging 

ook voor gezorgd heeft. 

De voorbereidingen voor de kerstviering worden ook ondersteund door 

de ouders van de OV. 

En vorige week hebben we rekenspelmateriaal aangeschaft dat we al 

heel lang wilden hebben. Hiermee kunnen al onze groepen dagelijks 

tijdens het rekencircuit met de momenteel best beschikbare spellen van 

‘met sprongen vooruit’ rekenen. 

We willen al onze ouders dan ook bedanken voor hun bijdrage hieraan!  

We zijn hier als leerkrachten, maar vooral voor onze leerlingen, 

ontzettend blij mee. 

 

 

 

 

Ouderbijdrage – herinnering- 

Wellicht 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! 
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Kerstdiner 

Op donderdagavond 17 december hebben we samen 

met de kinderen een gezellig samenzijn onder het 

genot van een hapje en drankje. 

Ook dit feest zal door Covid19 anders verlopen dan 

andere jaren. 

Dit schooljaar maken we overdag met de groepen  

5 t/m 8 de hapjes klaar voor de avond.  

De inkopen hiervoor doet de oudervereniging.  

We kunnen door de maatregelen dit jaar dus geen 

intekenlijsten ophangen en er kunnen thuis geen 

hapjes worden bereid. 

We maken er samen wel weer een gezellige 

kerstviering van. We verwachten alle kinderen op 

school om 17.00 uur en rekenen erop dat u uw 

zoon/dochter weer ophaalt om 18.15 uur. 

Het wegbrengen van de kinderen gaat volgens onze 

huidige afspraken die ook overdag gelden. We zullen 

bij beide hekken de kinderen verwelkomen. 

Om 18.15 uur komen wij gezamenlijk met de kinderen 

naar buiten. 

 

  Kerstvakantie 

De komende kerstvakantie zullen wij tijdelijk camerabewaking op 

ons schoolplein inzetten. 

Het plein is niet toegankelijk voor derden en in de vakantie 

hebben we vorig jaar dermate veel schade aan ons gebouw 

ondervonden door vuurwerk, dat we dit jaar tot dit soort 

maatregelen over moeten gaan. 

Mocht u na schooltijd de komende weken iets zien dat niet hoort 

(jeugd op het plein/dak etc.) wilt u dan 0900-8844 (landelijke 

politienummer) bellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktaties 

Helaas moeten we nog steeds afspreken dat de traktaties voor 

verjaardagen e.d. alleen voorverpakte lekkernijen mogen zijn.  

Dit i.v.m. Covid19… 

 

 

 

 

 

 


