Waayernieuws 09-04-2021
Groepsbezetting
Wat een uitdaging deze week en een inzet van het hele team en invallers….
Gelukkig hebben we alle groepen deze week onderwijs kunnen geven!
De overmacht is soms groot met corona, maar we maken er samen het beste van… daarin dank voor de steun en lieve
woorden die we teruggekregen hebben.
Daarnaast waarderen wij het zeer dat iedereen alert is op verkoudheid, hoesten e.d. en regelmatig met ons overlegt!
Route 8
Onze groep 8 leerlingen gaan volgende week starten met de
route-8-eindtoets. Zij hebben allemaal al hun schooladvies
gekregen en hebben zich inmiddels ingeschreven op een
middelbare school naar keuze.
Deze toets laat hun eindniveau zien en ondersteunt het
schooladvies.
Na de meivakantie

Succes allemaal!

We hebben samen afgesproken dat we na de meivakantie
een aantal leuke dingen gaan organiseren voor de groepen.
We proberen daarbij onze groepsbubbels zo goed mogelijk
te handhaven.
Zo zullen we voor biologie een aantal leskisten van Natuur
en milieu-educatie huren. Daarnaast hebben we al een
aantal ideeën voor een vervangende activiteit door het niet
doorgaan van de schoolreisjes. Ook dit weer per groep.
We proberen ook de schoolfotograaf op een coronaverantwoorde wijze dit schooljaar uit te nodigen. Zoals het
er nu uitziet komt de fotograaf op 22 april, de dag voor
koningsdag.

Danslessen
Deze week zijn de danslessen weer begonnen. De
dansjuf heeft heel duidelijk uitgelegd aan de
kinderen dat er veel afstand van haar moet worden
gehouden i.v.m. corona. Daarnaast verkleden wij
ons ook wisselend in de kleedkamers, zodat een
kruisbesmetting zoveel mogelijk wordt voorkomen.
We zijn blij dat onze danslessen in een grote
gymzaal worden gegeven, zodat we aan de
richtlijnen kunnen voldoen.

Rapporthoesjes
Denkt u aan het retourneren van de
rapporthoesjes? Deze kunnen worden ingeleverd
bij de eigen juf!
Koningsspelen
Vrijdag 23 april aanstaande zijn normaliter de uitgebreide
koningsspelen bij ons op school.
Dit jaar zullen alle groepen er een eigen invulling aan geven.
Zo loopt het deze dag voor groep 5/6 op rolletjes (deze leerlingen
nemen dan skeelers en stepjes mee naar school).
De plannen van de groepen worden via klasbord met u als ouder
gedeeld.
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