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Week van het Openbaar Onderwijs
Zoals de vorige keer al aangegeven in het Waayernieuws is het
deze week de week van het Openbaar Onderwijs.
Dit jaar hebben ze de nieuwe slogan en kernwaarden
gepresenteerd. De nieuwe slogan voor het openbaar onderwijs
luidt: “Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen.”
Iedereen is welkom op de openbare school. De openbare school is daarom de ontmoetingsplaats bij
uitstek, de democratische samenleving in het klein, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en
jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen De nieuwe kernwaarden,
gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, komen voort uit de wettelijke en maatschappelijke
opdracht van het openbaar onderwijs.
Gelijkwaardigheid;
- ..betekent voor het onderwijs dat alle betrokkenen zichzelf kunnen zijn en ervaren dat zij van
waarde zijn, met de eigen achtergrond, talenten, valkuilen, interesses, overtuigingen en
identiteit.
- ..betekent ook dat er aandacht is voor gelijke kansen in het onderwijs.
Vrijheid;
- ..krijgt vorm in de school door samen een democratische gemeenschap te organiseren. Dat
betekent dat alle betrokkenen inspraak hebben in het beleid en conflicten vreedzaam
worden opgelost
- Het onderwijs heeft daarom een belangrijke rol te vervullen in het bevorderen van positieve
vrijheid: het stelt leerlingen in staat om zelfstandig te denken en te handelen.
Ontmoeting;
- De school is een ontmoetingsplaats.
- ..betekent niet alleen in aanraking komen met diversiteit, maar ook aandacht en interesse
hebben voor de ander en in gesprek gaan over verschillen en overeenkomsten
- ..is niet alleen het ontmoeten van anderen, maar ook het ‘ontmoeten van de wereld’, het
‘ontmoeten van nieuwe verhalen’ en het ‘ontmoeten van de buurt van de school’. Leerlingen
leren zorg dragen voor anderen en voor de samenleving en gaan op zoek naar de eigen wijze
waarop zij zich tot de samenleving kunnen en willen verhouden.

Op maandag 21 en 22 maart zijn alle scholen van OPO-R in Tiel, in het kader van de kernwaarde
ontmoeting, naar een theatervoorstelling in de Agnietenhof geweest. De bovenbouw ging naar de
voorstelling “Hippe Gasten” en de onderbouw naar de voorstelling “Klets kindercabaret”.
Wij hebben voor deze vorm gekozen, omdat alle Tielse scholen van OPO-R vanaf dit schooljaar mee
gaan doen met de subsidie cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Deze subsidie moet ervoor zorgen
dat cultuureducatie op de OPO-R scholen in Tiel een impuls krijgt.
Hieronder vindt u nog een kleine impressie van de leerlingen over deze voorstellingen:
 Verslag van de voorstelling van groep 1 t/m 4
Agnes uit groep 8 heeft Willem en Genayro uit groep 3-4 geïnterviewd over de voorstelling waar zij
naar toe zijn geweest.
Groep 1 t/m 4 zijn dinsdag naar het Agnietenhof geweest voor een voorstelling en dit is wat ze ervan
vonden:
WAAR GING DE VOORSTELLING OVER?
Over een jongen die verslaafd was aan de telefoon, maar twee meisjes wilden met hem spelen.
Daarom gingen ze proberen de telefoon van de jongen af te pakken.
De jongen was in de container gevallen de jongen en het meisje gingen hem zoeken.
Maar toen bleek de container het bullebak monster te zijn. Het tweede meisje ging die in elkaar slaan
om haar vrienden te redden en toen bleek dat een meisje de telefoon had verstopt.
WAT VONDEN JULLIE ERVAN?
Leuk :)
WAT VONDEN JULLIE HET LEUKST AAN DE VOORSTELLING?
Dat de prullenbak in elkaar geslagen werd.
WAT VONDEN JULLIE HET MINST LEUK AAN DE VOORSTELLING?
De liedjes want die waren veel te lang.
WIE VONDEN JULLIE HET LEUKSTE PERSONAGE?
De persoon die de hele tijd scheten liet.
 Verslag van de voorstelling van groep 5 t/m 8
We werden maandag om kwart over 11 met de bus opgehaald en toen zijn we met z'n allen (5/6/7/8)
naar de Agnietenhof gegaan, het rijden duurde zo'n tien minuten. In de bus was het heel gezellig en
iedereen zong liedjes met elkaar. Toen we aankwamen moesten er nog een paar bussen aankomen.
Toen hebben we een groepsfoto gemaakt met alle scholen van opo-r. Toen we dat hadden gedaan,
gingen we naar binnen en konden we onze jassen en tassen ophangen en konden de kinderen die
naar de wc moesten nog even een boodschap doen. Toen iedereen klaar was werden we geteld en
gingen we de zaal in. Het optreden begon na zo'n 5 minuten stil in de zaal te hebben gezeten. Het
optreden was heel leuk! Het heette de hippe gasten. En bestond vooral uit liedjes. Er waren 11
liedjes en wijzelf vonden de koning van de dansvloer het leukste liedje, vooral het verhaal van het
liedje vonden wij heel mooi.
Het optreden begon om twaalf uur en eindigde ongeveer om half twee. Als je de liedjes wilt horen ga
dan naar deze link hieronder en zoek de hippe gasten op.
Groetjes Nienke en Storm uit groep 7-8

www.youtube.nl
 Wat vond groep 5-6 van de voorstelling van de Hippe Gasten?
+ Heel leuk, omdat het een voorstelling met rockmuziek was.
+ De bandleden konden ook goed zingen.
+ Het was lekker hard en dat is best leuk.
+ In een woord: SUPER!
+ Het was een supercoole voorstelling.
+ Het was een interactieve show, met veel basgitaar.
+ Ook was het leuk dat een juf persoonlijk erbij betrokken was.
+ Sommige liedjes heb jij zelf ook meegemaakt.
-

Het was minder leuk, omdat rockmuziek niet mijn ding is.
Het was niet leuk.
Ik vond het jammer dat het geen toneelvoorstelling van een sprookje was.
Het begon leuk, maar eindigde minder leuk.
Eigenlijk was er niet zoveel aan.

Schoolfotograaf
Foto Koch komt op vrijdagochtend 25 maart de schoolfoto’s maken. Tijdens deze ochtend worden er
individuele foto’s gemaakt en een groepsfoto. Ook worden er foto’s gemaakt van schoolgaande
broertjes en zusjes.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Na zich verschillende schooljaren te hebben ingezet voor de MR van Waayer Wadenoijen, gaat Erwin
Griesheimer na de zomer plaats maken voor iemand anders. Heeft u het idee dat het echt wat voor u
zou zijn om plaats te nemen in de MR, dan kunt u dit uiterlijk 13 mei laten weten aan juf Carly,
personeelslid van de MR.

Verandering in coronabeleid
Sinds woensdag 23 maart zijn er weer maatregelen komen te vervallen. OPO-R heeft hiervoor de
richtlijnen weer aangepast. Ook is er een wijziging gekomen in het preventief testen.
 Zelftesten
De overheid heeft besloten het advies om het preventief testen in het onderwijs in te trekken. Vanaf
nu hoeft er niet meer twee keer per week preventief getest te worden. Het advies is nu om alleen

een zelftest te doen bij klachten. Deze week ontvangen wij nog een nieuwe lading zelftesten. Deze
zullen we volgend week aan alle leerlingen van de school meegeven. Hierna ontvangt u niet meer
eens in de zoveel weken een aantal zelftesten. Blijkt uw zoon en/of dochter na enige tijd geen
zelftesten meer te hebben, dan kunt u dat aangeven. Wij kunnen er dan weer een aantal
verstrekken. Dat laatste kunnen wij blijven doen, zolang de overheid ze beschikbaar stelt.
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw
kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in
het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u als
ouder(s)/verzorger(s).
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.


De nieuwe richtlijnen van OPO-R zijn:
RICHTLIJNEN eind maart 2022
In deze notitie staan de richtlijnen vanuit de stichting om het onderwijs te laten voortduren.
De richtlijnen staan niet ter discussie. De richtlijnen zijn voor een groot deel gebaseerd op de
richtlijnen van het ministerie. Daardoor hebben we er niet volledig invloed op.

Leerlingen
Richtlijnen:
 Bij klachten mogen leerlingen met een negatieve zelftest naar school.
 Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest mogen naar school,
mits zij zelf geen klachten hebben.
 Leerlingen met een positief getest gezinslid mogen naar school, mits zij zelf geen klachten
hebben.
 De leerling die positief getest is, gaat in quarantaine. Na 5 dagen mag deze leerling weer na
school, mits de leerling geen klachten heeft.
 De eventuele broertjes en zusjes van de positief geteste leerling mogen naar school, mits zij
geen klachten hebben.
Medewerkers
Richtlijnen:
 Medewerkers melden zich ziek bij de directeur van de school, ook wanneer je niet op school
aanwezig bent maar thuiswerkt.
 Directeuren melden zich ziek bij de bestuurder.
 Bij ziekte van leerkrachten, proberen we op de reguliere manier te vervangen. Eventueel
helpen we elkaar met/aan personeel.
Hygiëne
Richtlijnen:
 Alle leerlingen wassen hun handen of gebruiken een desinfectiemiddel bij binnenkomst.
 Was de handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met
papieren handdoeken.
 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.





Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Gebruiksoppervlakten en materiaal (speelgoed) worden regelmatig gedesinfecteerd.
Ramen staan zoveel mogelijk open ter bevordering van ventilatie.

῀Overig nieuws῀
Hallo scholen uit de Betuwe (en omstreken),
Het is weer zo ver! Kinderen van 8 t/m 14 jaar kunnen zich weer aanmelden voor een toffe
kampweek in de zomervakantie! Georganiseerd door tientallen vrijwilligers van Stichting Betuwse
Jeugdkampen. Wat is er nu leuker dan een week lang in het bos kamperen, slapen in een tent,
ravotten in het bos en nieuwe vrienden maken!
Met vriendelijke groet,
Sandra van Willigen
PR-coördinator Stichting Betuwse Jeugdkampen
www.betuwsejeugdkampen.nl

