
   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daltonschool Waayer Wadenoijen 

Dreef 1d 

4014 MJ Wadenoijen 

0344-661527 

directie.waayer-w@opo-r.nl 

Waayernieuws 02-07-2021 

Formatie / nieuwe directeur 

Vorige week heeft u de groepsbezetting voor komend jaar gekregen. 

Met de invulling voor de vacature in groep 5/6 zijn we druk bezig. 

Met betrekking tot de nieuwe directeur heeft u als ouder/verzorger zojuist 

een brief van de bestuurder via de e-mail gekregen. 

 

Ik ben heel blij eindelijk openbaar te kunnen maken dat Patricia van den 

Broek mijn werkzaamheden op de Waayer Wadenoijen over gaat nemen. 

Patricia en ik kennen elkaar al meer dan 9 jaar. We hebben samen de 

opleiding tot directeur gedaan en kwamen elkaar weer bij OPO-R tegen 

toen zij ook binnen OPO-R kwam werken als directeur. 

In de afgelopen drie jaar hebben we dan ook nauw samengewerkt én weet 

ik dat Patricia erg goed past bij onze leerlingen, leerkrachten, ouders en 

zeker ons Dalton-onderwijs.  

Ik zal met Patricia alle ins en outs van de school delen en de overdracht 

voor de zomervakantie doen. 

 

 

Schoolkamp/musical 

Onze oudste leerlingen uit groep 7 en 8 zijn vanmiddag vermoeid maar 

happy teruggekeerd van een zeer geslaagd schoolkamp in Leusden. 

In en om de locatie waar ze verbleven zijn er veel spellen gedaan: Er is 

gedanst, het corvee is vakkundig uitgevoerd, er is gesnoept, gesport en 

vooral GENOTEN. 

Een uitstapje naar de piramide van Austerlitz stond ook op het 

programma, naast de speeltuin waar de zweefmolen en botsauto’s 

favoriet waren. 

Juf Carly heeft gelukkig aan kunnen sluiten op alle kampdagen en stond de 

kinderen op te wachten bij het pontje in Maurik. 

Via dit Waayernieuws wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om 

Brenda, Mariëlle en Nienke te bedanken voor de fijne ondersteunende 

begeleiding ter plekke! 

En natuurlijk de fietsouders en onze bagage-opa van Twan. 

We hebben er met z’n allen voor gezorgd dat deze toppers uit groep 7/8 

een topkamp hebben gehad. 

Binnenkort zullen ze hun kunsten nog vertonen in de musical… met de 

toepasselijke titel ‘De tent op z’n kop….’ 

 


