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Reminder studiedag 
Via deze weg nog even een gentle reminder. Op donderdag 14 april zijn alle leerlingen vrij. 
Die dag hebben we als team een studiedag. Het ochtendgedeelte is als team op school en 
gaan we o.a. aan de slag met technisch lezen en spelling. Het middaggedeelte is bij EVM19 
in Maurik samen met alle collega’s van de Tielse OPO-R scholen. Het thema is ontmoeting 
en gaan we samen met elkaar aan de slag en good practices met elkaar delen. 

 
Goede Vrijdag  
Vrijdag 15 april is het goede vrijdag. Dit is een reguliere schooldag voor groep 3 t/m 8. Alleen de 
leerlingen van groep 1-2 zijn die dag vrij. 
 

Start van 100ste leerling 
Zoals u al via Parro, de website, de krant en onze social 
media heeft kunnen lezen is op maandag 28 maart onze 
100ste leerling gestart. We zijn erg blij met deze mijlpaal en 
hebben hier dan ook even bij stilgestaan. We hebben 
Nena, onze 100ste leerling, toegezongen op het schoolplein. 
Zij heeft ook een mooi cadeau gekregen. Een school T-
shirt!  

We zijn heel blij dat we met zoveel 
leerlingen naar school gaan en daarom 
heeft elke leerling een smiley button 
gekregen ter ere van dit heugelijke feit!!  
 
 
 
 
 

 

Woensdag 13 april Groep 1-2 heeft een paasactiviteit  

Donderdag 14 april Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 15 april Groep 1-2 vrij 

Vrijdag 15 april Groep 3 t/m 8 hebben een paasactiviteit 

Maandag 18 april Tweede Paasdag. Alle leerlingen zijn vrij 

Di. 19 april en do. 21 april Eindtoets groep 8. De leerlingen maken dan de toets van Route 8. 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

Zat. 23 april t/m zo. 8 mei Meivakantie. Alle leerlingen zijn vrij 

Woe. 11 t/m vrij. 13 mei Kamp groep 7-8 

Vrijdag 13 mei Groep 1-2 vrij 



Paasactiviteit 
Pasen komt er ook alweer aan en als school besteden we 
hier aandacht aan. Doordat de kleuters vrijdag vrij zijn en 
we op donderdag 14 april een studiedag hebben, lukt het 
ditmaal niet om het als school gezamenlijk te vieren. De 
leerlingen van groep 1-2 vieren het woensdag en de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 vieren het vrijdag. De 
leerlingen gaan op die dag paaseieren verstoppen en 
zoeken. Ze krijgen als beloning iets lekkers wat aan wordt 
geboden door de OV. 

 
Route 8  
Onze groep 8 leerlingen gaan in week 16 (19-4 t/m 21-4) starten met de route-8-eindtoets. Zij 
hebben allemaal al hun schooladvies gekregen en hebben zich inmiddels ingeschreven op een 
middelbare school naar keuze. Deze toets laat hun eindniveau zien en ondersteunt het schooladvies.  
We zijn trots op onze oudste leerlingen en wensen ze veel succes met de musicalvoorbereidingen, de 
eindtoets én natuurlijk voorbereidingen voor het schoolkamp. 
Succes allemaal! 
 

Koningsspelen  
Vrijdag 22 april doen we weer mee aan de Koningsspelen!  
Samen met de leerlingen zullen wij de dag openen met een lied en 
een dans. Na de opening gaan we met de leerlingen op school 
ontbijten. Het ontbijt wordt aangeboden vanuit de organisatie van de 
Koningsspelen. Wij zorgen ook voor een gezonde pauzehap. De 
leerlingen hoeven dus alleen maar eten en drinken mee te nemen 
voor de lunchpauze.  
 
We gaan er een sportieve en creatieve dag van maken. De leerlingen 

gaan in groepjes allerlei sport- en spelactiviteiten doen. Daarom is het handig als zij sportkleding en 
buitensportschoenen aan hebben. We vinden het ook superleuk als de leerlingen wat in het oranje of 
rood/wit/blauw aan hebben! We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken. 
  

Rapportfolio’s 
Wilt u het rapportfolio van uw zoon en/of dochter weer meer naar school gegeven?? Op die manier 
hebben we ze allemaal weer op tijd terug voordat het tweede rapport eraan komt. Alvast bedankt 
hiervoor. 
 

Schoolfotograaf 
Op maandag 11 april ontvangt u een kaartje met daarop de inloggegevens 
waarmee u de schoolfoto’s van uw kind(eren) kunt bestellen. Foto Koch heeft ook 
een actie dat u de eerste 10 dagen de groepsfoto van uw kind(eren) gratis bij uw 
bestelling krijgt. 
 

Schoolfruit/ schoolmelk 
De afgelopen maanden heeft uw kind op dinsdag en woensdag gebruik kunnen 
maken van schoolmelk/ yoghurt. Deze week was de laatste week dat dit geleverd 
werd. Vanaf volgende week dient u uw kind weer op alle dagen drinken mee te 
geven. 



Ook de periode van het schoolfruit nadert zijn einde. De komende twee weken wordt er nog voor 
woensdag t/m vrijdag schoolfruit geleverd. Daarna gaan we weer over tot de routine van voor het 
schoolfruit. Maandag is dan koekdag. Op die dag mag uw kind een koek meenemen voor de kleine 
pauze. De andere dagen, dinsdag t/m vrijdag, blijven onze fruitdagen. Op deze dagen dient uw kind 
groente en/of fruit mee te nemen voor de kleine pauze. 

 
Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)  
In het vorige Waayernieuws hebben we al aangegeven dat Erwin Griesheimer gaat stoppen als MR 
lid. We zijn dus op zoek naar een opvolger. 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. 

 
Schooltuin 

Sinds een aantal weken zijn leerlingen samen met juf Daniela druk bezig met het bewerken van de 
juffentuin. Elke dag zie je weer meer veranderingen. Het begon eerst met alleen leerlingen van groep 
5-6, maar steeds meer leerlingen uit andere groepen vinden dit ook erg leuk. Nog even wachten en 
dan kunnen wij buiten de eerste groentes zaaien en de aardbeien planten. Binnen zijn wij ook al in 
kweekpotten begonnen met de tomaten, komkommers en de paprika. 
We zijn met elkaar heel benieuwd hoe het allemaal gaat worden?!?! We houden u op de hoogte. 
 

  

 
 

 


