Waayernieuws
04-02-2022
Vrijdag 11 februari
Ma. 14 t/m do. 17 februari
Ma. 21 en woe. 23 februari
Ma. 21 t/m do. 24 februari
Vrijdag 25 februari
Vrijdag 25 februari
Zat. 26 feb. t/m zo. 6 maart
Ma. 7 t/m do. 10 maart

Groep 1-2 vrij
Inschrijven voor de definitieve adviesgesprekken van groep 8 via Parro
Definitieve adviesgesprekken van groep 8
Inschrijven voor de 10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7 via Parro
Rapport mee naar huis
Groep 1-2 vrij
Voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7

Wijziging data 10 minutengesprekken en rapport
In het vorige Waayernieuws heeft u kunnen lezen wanneer het rapport mee zou gaan en wanneer de
10 minutengesprekken plaats zouden vinden. Tijdens deze gesprekken wordt het rapport met u
besproken, maar ook de resultaten die behaald zijn bij de Cito toetsen.
Door de grote afwezigheid van leerlingen i.v.m. de quarantaine van groep 7-8 en 5-6, maar ook de
leerlingen in de andere groepen die thuis moesten blijven vanwege een positieve test of een besmet
gezinslid, hebben we nog niet alle gegevens voor handen om de rapporten te maken. Hierdoor
schuiven we dit allemaal een aantal weken op.
De leerlingen krijgen op vrijdag 25 februari hun rapport mee. Na de voorjaarsvakantie, van ma. 7
t/m do. 10 maart vinden de 10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7 via Microsoft Teams plaats,
omdat de richtlijnen nog steeds zijn dat er geen ouder(s)/ verzorger(s) in school mogen komen. U
kunt zich vanaf maandag 21 t/m donderdag 24 februari via Parro inschrijven voor deze gesprekken.
Hierover ontvangt u op donderdag 17 februari een bericht via Parro.
Voor de ouder(s)/ verzorger(s) van groep 8 is dit net even anders. Voor 1 maart moet alles voor het
voortgezet onderwijs (VO) afgerond zijn. Om die reden kunnen we de definitieve adviesgesprekken
niet na de voorjaarsvakantie plannen. Op maandag 21 en woensdag 23 februari zullen deze
gesprekken plaatsvinden. Deze worden met passende maatregelen wel op school gehouden, omdat
dit digitaal erg lastig is. Er moet van alles doorgenomen worden, zodat er een goede overdracht naar
het VO is. De adviesgesprekken nemen 20 minuten in beslag. Vanaf maandag 14 t/m donderdag 17
februari kunt u zich via Parro inschrijven voor deze gesprekken. Hierover ontvangt u op donderdag 10
februari een bericht via Parro

Herinnering ouderbijdrage
Wellicht is u de oproep voor het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage 2021/2022 u
ontschoten… Bij deze de vraag van de ouderraad om een bedrag van € 39 per kind over te maken
naar rekening NL 66 INGB 0002723659 op naam van OBS De Waayer. Graag met vermelding van de
naam van uw zoon/dochter en de bijbehorende groep! Alvast bedankt!

Letterfeest in groep 3-4
Donderdag 3 februari was het groot feest in groep 3-4. Er werd die
dag het (Hoofd-) letterfeest gevierd! De leerlingen van groep 3
hebben nu alle letters geleerd om goed te kunnen lezen en groep 4
heeft nu alle hoofdletters geleerd. Die mijlpaal moet natuurlijk
gevierd worden. De leerlingen hebben allerlei activiteiten gedaan met
elkaar in het teken van de geleerde letters. Ook was er een heus
leesletterfeest-lied! De leerlingen en de juf kijken terug op een
geslaagde dag!

Start thema ruimte in groep 1-2
Groep 1-2 is maandag gestart met het thema ruimte. Ze hadden zelf bezoek van een echte professor.
De professor heeft de leerlingen veel geleerd over ons zonnestelsel met alle planeten. Daarna
hebben ze een raket gebouwd in de klas, hebben ze
hun ruimtepakken aangetrokken en zijn ze naar de
maan gegaan. Daar aangekomen mochten ze
maanstenen gaan zoeken. In de ruimtehoek in de klas
spelen de leerlingen ook fijn en daar is ook een echte
raket geland!

Corona
Vorige week zijn er door de afgekondigde versoepelingen vanuit de overheid allerlei zaken veranderd
t.a.v. quarantaine. Hierover heeft u ook een brieft ontvangen. Hieronder geven we nogmaals even de
afspraken weer t.a.v. quarantaine zoals aangegeven vanuit de overheid, want we merken dat er soms
nog verwarring is:
- Leerlingen met verkoudheidsklachten of corona gerelateerde klachten (benauwd, koorts,
hoesten, snotteren) komen niet naar school. Wenselijk hierbij is om uw kind te laten testen
bij de GGD. Met een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school komen.
- Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, mag uw
kind naar school komen, mits zij/hij geen klachten heeft.
- Test een leerling positief op een zelftest, dan dient er een PCR test afgenomen te worden bij
de GGD. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft uw kind geen contact
met mensen buiten het huishouden.
- Blijkt ook de PCR test positief te zijn, dan dient uw kind 7 dagen in isolatie te gaan, geteld
vanaf de dag dat de klachten begonnen. Als uw kind na 7 dagen 24 uur klachtenvrij is en 48
uur koortsvrij, dan mag uw kind de dag erop weer naar school toe.
- Graag vernemen wij als school als uw kind een positieve (zelf)testuitslag heeft, zodat wij daar
op kunnen anticiperen richting ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten van de betreffende
groep.
- Voor leerlingen vanaf groep 6 en het team is het dringende advies om twee keer per week
een zelftest te doen. Is uw zoon of dochter in de afgelopen weken positief getest? Dan
hoeven zij geen zelftest te gebruiken binnen 8 weken na de positieve test.

Protocol schorsen en verwijderen
In het vorige Waayernieuws heeft al kunnen lezen dat we een nieuw protocol voor schorsen en
verwijderen aan het implementeren zijn. Als bijlage bij dit Waayernieuws vindt u een filmpje met de
uitleg over de gele en rode kaart in de bovenbouw. Dit is namelijk een onderdeel van dit protocol.
We zullen u de hoogte houden van de ontwikkelingen.

