
    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daltonschool Waayer Wadenoijen 

Dreef 1d 

4014 MJ Wadenoijen 

0344-661527 

directie.waayer-w@opo-r.nl 

Mad Science 

Vandaag hebben we bezoek gehad van een heuse professor van Mad Science. Mad Science is een 

enthousiaste organisatie die scheikundige processen op kindniveau uitlegt en de kinderen verwondert. 

Vandaag heeft groep 3/4 geleerd over en geëxperimenteerd met o.a. zwaartekracht van meneer 

Newton. 

Groep 5/6 heeft geleerd over de werking van de ogen en het brein met daarbij de wijze waarop illusies 

werken. Met verschillende proefjes was de hilariteit en verbazing groot. 

Groep 7/8 heeft in een volledig verduisterd lokaal met licht experimenten gezien en gedaan. De 

lichteffecten van een speciale bril én chemisch licht waren supergaaf om te zien. 

Onze kleuters hebben vanmorgen meegekeken met de spectaculaire opening waarbij water verdween, 

kleur in water verscheen en verdween én als klap op de vuurpijl gas in zeepsop waardoor er vuur 

ontstond. Dit alles natuurlijk veilig buiten, op afstand en onder toeziend oog van alle juffen… 

Bij de start van volgend schooljaar zijn er op vier dinsdagmiddagen workshops waar kinderen tegen 

betaling aan mee kunnen doen van 14.30 – 15.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op de website en 

de flyer die de kinderen mee hebben gekregen.  

 

 

Waayernieuws 09-07-2021 

Laatste schoolweek 

De laatste schoolweek is bijna een feit.  

Aangezien er wel wat zaken gepland staan geven we even een klein overzicht van de bijzonderheden voor deze week: 

Maandag Groep 5/6 wetlands 08.30 – 12.00 uur met de fiets (en een pechvogel met de auto) 

Dinsdag Musical groep 7/8 middag- en avondvoorstelling 
Juf Jill neemt afscheid in groep 3/4 

Woensdag Supergroot filmscherm op het plein voor twee filmvertoningen: groep 1-4 en  
5-8 kijken om de beurt. Dit is een door de moeder van Kim en Ralf gewonnen prijs! 
Meester Erik komt vanaf 12.00 uur bij de kleuters op visite om nog even afscheid te nemen. 
Hij loopt om 14.15 uur ook mee naar buiten zodat hij ook de ouders nog even ziet. 

Donderdag 11.00 stoeltjes passen voor de leerlingen van onze school. De kinderen die volgend jaar bij ons 
op school starten hebben al gewend. 
In de middag neemt de directeur afscheid in alle groepen en om 14.15 uur staat er buiten een 
hapje en drankje klaar voor u als ouders, dan is er een mogelijkheid om even afscheid van 
haar te nemen. 

Vrijdag Gaan de kinderen alleen in de morgen naar school, om 12.00 uur begint de vakantie 

 
Nieuwe baan 

Na het beëindingen van mijn dienstverband bij OPO-R heb ik m.i.v. het nieuwe schooljaar 

een andere baan: Ik ga werken op de Daltonschool in Meteren als leerkracht van groep 5. 

Op deze manier kan ik ook nog volop contact houden met onze leerkrachten en directie 

omtrent alle Daltonaangelegenheden en Dalton-dompel-dagen. 

Ik zal alles van onze school erg missen maar hoop door de fysieke afstand met mijn 

nieuwe job wat meer rust te creëren en er meer te zijn als moeder van onze kinderen. 


