Waayernieuws 02-04-2021
Rapportgesprekken
Inmiddels zijn alle rapportgesprekken afgerond en hebben de leerlingen van groep 8
hun bevestiging binnen van het voortgezet onderwijs over hun toekomstige
schoolplaatsing.
We hebben de gesprekken als prettig ervaren, maar hebben wel gemerkt dat teams
niet onze voorkeur heeft voor het voeren van dergelijke gesprekken… hopelijk
kunnen we dit snel weer op de ‘normale’ manier doen.
Goede Vrijdag en Studiedag
Vandaag hebben alle groepen paaseieren verstopt én gezocht. De
groepen hebben ze voor elkaar verstopt.
De kleuters kunnen zo goed verstoppen dat er nog 7 eieren als ‘vermist’
zijn opgegeven ;o)
Maandag is het tweede paasdag en zijn we vrij. Op dinsdag is het weer
een gewone lesdag (de geplande studiedag vervalt, zoals eerder in het
Waayernieuws vermeld).
1 april
Het is u vast niet ontgaan dat de ‘toilet’-grap bij 1 april
hoorde ;o)
Naast deze grap zijn er door de leerkrachten én leerlingen
nog een aantal grappen uitgehaald.
Zo zouden de kinderen van groep 5 t/m 8 door de GGD
aangemeld zijn voor een vaccinatie tegen het coronavirus,
had juf Sandra ineens een tekening van een kikker (met
lijm!) op haar stoel voor de ‘kikker in je bil’, deed het
beeldscherm van de computer het ineens niet en zat er
ineens zout in de thee….
Uiteindelijk konden we er allemaal om lachen op school en
hebben we een leuke dag gehad.

Ter info

Meester Erik

De danslessen worden aankomende dinsdag weer
hetvat.
Onze leesmediacoach zal woensdag haar lessen
online geven.

Ik heb meester Erik gevraagd om even een stukje te schrijven voor dit Waayernieuws, omdat hij nu al een tijdje door
afwezigheid niet zichtbaar voor jullie is als ouders.
Sinds januari ben ik niet meer op school aanwezig geweest doordat ik lichamelijke klachten kreeg. Vanwege het Coronavirus
en het feit dat ik tot de risicogroep behoor is in overleg met de bedrijfsarts afgesproken om werkzaamheden vanuit huis te
doen. Ik ondersteun leerlingen bij het technisch lezen d.m.v. Ralfi lezen en ik houd me bezig met het maken van lessen voor
Geestelijke stromingen. Op deze manier blijf ik betrokken bij de school en hoop ik op termijn weer op school aanwezig te
kunnen zijn.
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