
 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daltonschool Waayer Wadenoijen 

Dreef 1d 

4014 MJ Wadenoijen 

0344-661527 

directie.waayer-w@opo-r.nl 

Laatste Waayernieuws… van mijn hand 

Waayernieuws 41…. het laatste exemplaar van mijn hand. Grappig dat dit tevens mijn leeftijd is! 

 

Ik kan afsluiten met een goed gevulde chocolade voorraad, een goedwerkende afkortzaag en handige 

accuboormachine en zeer veel andere lieve cadeaus én bedankjes/gelukwensen, zelfs nog via de post! 

Het mooiste gevoel dat ik kan hebben is dat het wederzijdse vertrouwen de basis is geweest voor de 

afgelopen 3,5 jaar en dat we samen weer de topschool hebben neergezet die Wadenoijen verdient. 

Ik wil nogmaals iedereen bedanken voor alles (ouders, OV, MR, de hulpouders/oma’s) en met name via 

deze weg nogmaals het team van onze school in het zonnetje zetten: deze toppers maken dagelijks 

samen met jullie kinderen zeer kwalitatief en gewaardeerd onderwijs. We merken het aan onze 

kinderen die lekker in hun vel zitten.  

Patricia wens ik heel veel plezier op onze school en ik weet zeker dat ze er net zo van gaat genieten als ik 

heb gedaan! 

Een heel fijne vakantie wens ik iedereen toe, veel liefs en tot snel….  

Want zoals ik al zei: ik blijf sowieso betrokken bij de school,  

alleen in een andere rol dan voorheen! 

Barbara 

 

 

Waayernieuws 16-07-2021 

Praktische zaken 

-De jaarplanner is meegestuurd met de e-mail waarin de link naar dit Waayernieuws staat. De planning is zorgvuldig 

samengesteld door team, directie en nieuwe directie. Wijzigingen natuurlijk voorbehouden, zeker door de 

onzekerheid rond Covid19. 

-Patricia zal in de laatste vakantieweek een nieuwsbrief naar u uitdoen voor de start van het schooljaar. 

Daarin zullen de meest relevante zaken nog worden uiteengezet. 

-Mocht u in de vakantie iets verdachts/vreemds zien op/aan/in het schoolgebouw, dan kunt u de politie bellen via 

0900-8844. 

-Mocht u uw zoon/dochter willen opgeven voor Mad Science (eerste 4 dinsdagen van het nieuwe schooljaar) wacht 

daar dan niet te lang mee! 

-Denkt u ook nog aan de inventarisatie van de SKPC m.b.t. de voorschoolse opvang? guiting@skpc.nl 

-Afgelopen week hebben we twee keer een ‘receptie’ georganiseerd bij ons op school. U heeft wellicht gemerkt dat er 

alleen frisdrank wordt geschonken en geen alcoholische versnaperingen. Onze stichting (en wij dus ook) hebben 

afgesproken dat een school met kinderen niet de plek is om alcohol te nuttigen. Dit is anders dan een aantal jaren 

geleden, maar we timmeren hard aan de weg met een rookvrije generatie, daar hoort ander voorbeeldgedrag ook bij. 

 

 Leuke zaken voor in de vakantie 

Zomer Natuur Challenge 

online Bibliotheek-app 

mailto:guiting@skpc.nl
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/72f967b5-7928-4636-866b-331a5366de84/22383
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=0vno0mngz065fk8jq&nstatid=r404rpqz8&info=60d4ep1&L=10548&F=H

