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 Waayernieuws 
27-08-2021 

 
Start schooljaar 
Nog een paar dagen en dan zit de vakantie er weer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad en dat iedereen weer uitgerust is om met frisse moed aan dit nieuwe schooljaar te 
beginnen. Helaas nog wel steeds een schooljaar waarin we rekening moeten houden met de 
coronamaatregelen en dat er dingen anders zullen verlopen, dan dat we gewend zijn.  
 
Wij als team en de collega’s van de Peuteropvang zijn afgelopen week gestart met de 
voorbereidingen voor het komende jaar. Er zijn een aantal praktische zaken omtrent Corona, gym, 
dans, hygiëne etc. die in dit Waayernieuws vermeld worden. 
 
Aanstaande maandag is het zover, dan starten we weer. Alleen wel anders dan normaal. We kunnen 
en mogen helaas niet met alle leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) op het schoolplein met elkaar 
het schooljaar openen. Dit doen we in een iets andere vorm. We springen het schooljaar in met 
elkaar. Alle leerlingen worden om 8.30 uur op het schoolplein verwacht. U als ouder(s)/ verzorger(s) 
neemt afscheid bij het hek en uw kind springt het schoolplein op. De leerkracht van uw kind(eren) is 
aanwezig op het schoolplein om hem/haar op te vangen. Als alle groepen compleet zijn, gaat het 
team met de leerlingen naar binnen om gezamenlijk de klas te bewonderen en te gaan starten.  
 
Helaas kunt u geen kijkje nemen in de klas van uw zoon en/of dochter, maar u bent vast wel 
benieuwd hoe de klas eruit ziet. Daarom zullen we u een visuele indruk geven via Parro van wat er 
binnen onze schoolmuren deze eerste schoolweek gebeurt! 
 
We wensen u nog een paar mooie dagen toe en zien elkaar graag maandag om 8.30 uur bij de poort. 
Wij hebben er zin in!  
 

Covid-19 
Ook dit schooljaar starten we nog met coronamaatregelen. We handhaven de 
afspraken van voor de zomervakantie. 
Dit betekent in het kort: 

- Dat alle leerlingen tot aan de poort mogen worden gebracht en er 

géén ouder(s)/ verzorger(s) het plein op mogen. Ook de jongste 

kleuters worden tot aan het hek gebracht en wij gaan ons best doen 

om iedere ochtend iemand bij het hek te laten plaatsnemen.  

- Bij het ophalen om 14.15 uur mag u net als vorig schooljaar wel het 

schoolplein op. Houdt u hierbij wel graag de 1,5 meter in acht. U heeft dan ook de 

gelegenheid om een korte vraag te stellen of een korte mededeling te doen aan de 

leerkracht van uw kind(eren) 

- Bij binnenkomst en gedurende de dag wassen de leerlingen hun handen extra i.v.m. de 

hygiëne. Om die reden staat bij iedere ingang een handgelzuil waar de leerlingen bij het naar 
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binnen gaan hun handen wassen. Dat scheelt drukte en onrust bij de wastafels bij het naar 

binnengaan.  

- Leerlingen met corona symptomen komen niet naar school (zie bijlage van de beslisboom om 

te checken wanneer uw kind wel of niet mag komen). 

- Trakteren mag weer op de “normale” wijze, omdat de zogeheten bubbels zijn losgelaten. 

- Mocht u op afspraak de school binnenkomen, dan is in ons gebouw een mondkapje gewenst. 

Dit geldt ook voor de ouders van de Wiedewaai peuteropvang. 

Deze maatregelen zijn nodig om onze leerlingen, leerkrachten en overige medewerkers te 
beschermen. Daarnaast weet u en zult u begrijpen dat dit ook is om onze en uw naasten te 
beschermen. Het is voor ons allemaal een onvoorspelbare tijd. We gaan dan ook uit van uw 
medewerking en zullen gaandeweg het vervolg van het jaar regelmatig evalueren of de maatregelen 
toereikend zijn. Ook zullen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd bij versoepeling of 
verscherping van de regels. 
 

Parro 
Afgelopen schooljaar werd u middels klasbord op de hoogte gehouden van 
gebeurtenissen in de klas van uw kind(eren). Voor dit schooljaar hebben we 
erovoor gekozen om de communicatie via Parnassys met u als ouder nog 
verder uitbreiden. We gaan de Parro app in gebruik nemen. Doe u met ons 
mee? Donderdag 26 augustus heeft u een e-mail ontvangen vanuit Parnassys 
(Parro), zodat u ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen.  
 

 

Altijd op de hoogte 
Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten komen 
direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! 

 

Bekijk de leukste momenten van je kind 
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met je 
delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind. 

 

Direct contact met onze school 
Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere ouders te 
communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben. 

 

Veilig & privé 
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun je 
aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.  

 
Ook gaan we de oudergesprekken via deze app inplannen. Wilt u meer weten? Lees dan verder op 
www.parro.com/ouders . 
 
Ook voor Parro hebben we uw e-mailadres nodig, zodat u ook Parro kan gebruiken. Dus hebben we 
uw emailadres (nog) niet, geef dan uw juiste emailadres door aan de leerkracht van uw kind(eren), 
zodat u alsnog de uitnodiging voor Parro kunt ontvangen. 

http://www.parro.com/ouders
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Werkdagen personeel 
Groep 1-2 : Juf Janneke (ma. en di.)  en juf Yolande (woe. t/m vr.)  
Groep 3-4 : juf Emine (ma., di., woe.) en juf Sandra (woe., do., vr.) 
Groep 5-6 : juf Daniela (ma. t/m vr.) 
Groep 7-8 : juf Carly (ma. t/m vr.) 
 
De directie (Patricia van den Broek) is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. 
Onze intern begeleider (Sandra Rolvink) is op maandag aanwezig. 
Onze onderwijsassistent (Barbara Verheul) is op maandag, woensdagochtend en vrijdag aanwezig. 
 

Nieuwe teamleden 
Dit schooljaar starten we met 3 nieuwe teamleden. Daniela Schmitz, Barbara Verheul en Patricia van 
den Broek komen het team van Waayer Wadenoijen versterken. Hieronder stellen zij zich aan u voor. 
 
Barbara Verheul: 
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Barbara Verheul en ik 
ben 46 jaar. Ik ben getrouwd met Carlos en we hebben drie dochters 
(20, 16 en 13 jaar). Dit schooljaar ben ik werkzaam op de Waayer 
Wadenoijen als onderwijsassistent. Mijn werkdagen zijn maandag en 
vrijdag de hele dag en de woensdagochtend. Ik heb er veel zin in om 
de kinderen en de ouders/verzorgers te leren kennen en om het team 
te ondersteunen. Samen maken we er een leuk en leerzaam 
schooljaar van! 

 
Daniela Schmitz: 
Hallo, ik ben Daniela Schmitz en kom dit jaar het team versterken. Ik zal fulltime 
in groep 5/6 werken. Ik ben 39 jaar oud en mijn hobby’s zijn: lezen (in drie talen), 
schrijven, knutselen, spelletjes spelen, puzzelen en regelmatig een serie of film 
kijken. Ik wilde altijd al juf worden. Het is een soort roeping geworden. Kinderen 
elk jaar weer begeleiden bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en 
talenten geeft mij een voldaan gevoel. Het kind staat bij mij op de eerste plek en 
in combinatie met een transparante communicatie naar de ouders/verzorgers zal 
dit zeker het geval zijn. Ik ben blij, dat ik komend jaar op de Waayer ga werken. 
Er heerst een open, gezellige en daadkrachtige sfeer, waarin ik zeker mijn 
steentje zal kunnen bijdragen. Ik verheug mij al op de samenwerking.  
 

Patricia van den Broek: 
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Patricia van den 
Broek en ik ben 39 jaar oud. Ik woon samen met Dirk en we hebben 
1 dochter, Iris, van 8 jaar oud. Mijn hobby’s zijn wandelen, lego 
bouwen, spelletjes spelen, varen, buiten zijn en leuke dingen met 
het gezin doen. 
Dit schooljaar ben ik de nieuwe directeur van Waayer Wadenoijen. 
Met veel enthousiasme en plezier neem ik het stokje van Barbara, 
mijn maatje directeur, over. Ik kijk er heel erg naar uit om het werk 
van Barbara en het team voort te zetten en verder uit te bouwen. Ik 
heb er veel zin om u als ouder(s)/ verzorger(s) en de leerlingen te 
leren kennen. Samen gaan we er een superleuk en leerzaam 
schooljaar van maken!! 
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Speelgoedmiddagen 

Op de jaarplanner staan de speelgoedmiddagen van onze kleutergroep gepland. Alleen op deze dag 
mogen de kleuters een knuffel of speelgoed meenemen. Dat is op de overige dagen niet de 
bedoeling (uitgezonderd de verjaardagen). Voor de overige groepen geldt dit laatste ook. 
 

Gym/Dans 
Onze gymlessen zijn als volgt ingedeeld: 
Dinsdag:  groep 1-2 o.l.v. juf Janneke 
Woensdag: groep 5-6 en groep 7-8 o.l.v. juf Daniela 
Donderdag:  groep 3-4 (Deze groep start bij de gymzaal, dus de leerlingen van deze groep worden  
             door hun ouders bij de gymzaal gebracht. Ook hier gaan de ouders niet naar binnen.  
   De deur is om 08.15 uur open en de les start om 08.30 uur.) 

Schoenen 
We gaan weer starten met de binnenschoenen. De leerlingen nemen in de 
komende week (weken) dus schoenen mee die zij binnen dragen (crocs, 
sloffen, slippers etc). 
Aangezien we ook weer gebruik mogen maken van de gymzaal nog even de 
mededeling dat gymschoenen verplicht zijn tijdens onze gymlessen. 
 

Bijeenkomsten en contact 

Op de jaarplanner staan in de komende weken een aantal bijeenkomsten gepland.  
De informatieavond en de ouder-kindgesprekken 
De informatieavond vervalt vooralsnog fysiek. We hebben het volgende afgesproken: 
Informatieavond :  Er wordt een informatiebrief meegegeven aan de leerlingen van  

groep 1 t/m 3. 
Informatieavond VO : Voor de ouder(s)/ verzorger(s) van groep 8 wordt er wel een avond  

georganiseerd met alle informatie rondom het VO. Hiervoor gelden 
wel maatregelen. Verdere informatie volgt nog. 

Ouder-Kindgesprekken :  Deze worden wel fysiek gevoerd, maar hiervoor gelden wel  
    maatregelen. Verdere informatie volgt nog. 
 

Fruit- en koekdagen 
Net zoals vorig schooljaar hebben we ook dit schooljaar fruit- en koekdagen. De maandag wordt de 
koekdag. De overige dagen, di. t/m vr., zijn de fruitdagen. 
 

BSO 
Maakt uw kind(eren) gebruik van de BSO, dan is het heel fijn als u de dagen waarop dit plaatsvindt 
doorgeeft aan de leerkracht van uw kind(eren). Alvast bedankt hiervoor. 
 

Uw contactgegevens up to date 
Van al onze leerlingen hebben we contactgegevens in Parnassys staan, zodat we u informatie kunnen 
toezenden en in geval van nood kunnen bereiken. Nu kan het zo zijn dat deze gegevens veranderd 
zijn. Is dit het geval, wilt u dan de nieuwe gegevens doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren). 
Op die manier kunnen we dit aanpassen en kunnen we u bereiken. 
 

 
 

 


