Waayernieuws
22-04-2022
Vrijdag 22 april
Zat. 23 april t/m zo. 8 mei
Woe. 11 t/m vrij. 13 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 20 mei
Do. 26 t/m zo. 29 mei

Koningsspelen
Meivakantie. Alle leerlingen zijn vrij
Kamp groep 7-8
Groep 1-2 vrij
Speelgoedmiddag
Hemelvaart. Alle leerlingen zijn vrij

Koningsspelen
Vanochtend, vrijdag 22 april, hebben we met de hele school de
Koningsspelen geopend met de dans van Kinderen voor Kinderen.
Daarna hebben we heerlijk genoten van een ontbijt.
Op het moment van het schrijven van dit Waayernieuws zijn de
leerlingen creatief of sportief bezig met spelletjes of dans.
Dus al met al is het een gezellige en sportieve dag!
Via Parro ontvangt u vandaag nog een sfeerimpressie van de dag.

Rapportfolio’s
In het vorige Waayernieuws hadden we het ook al
gevraagd en we hebben er al een aantal teruggekregen.
Maar helaas nog niet allemaal. Dus heeft u het
rapportfolio van uw zoon en/of dochter nog thuis, wilt u
deze dan weer meer naar school geven?? Op die manier
hebben we ze allemaal weer op tijd terug voordat het
tweede rapport eraan komt. Alvast bedankt hiervoor.

Schoolfruit
Dit is onze laatste week van het schoolfruit. Na de meivakantie dient u zelf weer een stuk fruit en/of
groente aan uw kind(eren) mee te geven voor de kleine pauze. Geschikt hiervoor vinden wij fruit,
zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. Groente, zoals worteltjes,
komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes. Producten zoals knijpfruit of een Melkunie
Breaker vallen hier niet onder.
De fruitdagen zijn op dinsdag t/m vrijdag. Maandag blijft de koekdag. Op die dag mag uw kind een
koek meenemen voor de kleine pauze.
Nog een kleine tip; Via de volgende link, www.voedingscentrum.nl/etenopschool, vindt u nog leuke
ideeën voor pauzehappen en lunchtrommels.

Terugblik op de studiedag
Vorige week donderdag waren de leerlingen lekker vrij en hebben ze kunnen genieten van een mooie
zonnige dag. Als team zijn wij die dag hard aan het werk geweest. In de ochtend als team op school
en in de middag bij EVM19 met onze collega’s van alle Tielse OPO-R scholen.
Via deze weg willen we delen waarmee we bezig zijn.
’s Ochtends hebben we met de leerkrachten van groep 3 t/m 8 kritisch gekeken naar ons
spellingsonderwijs. We hebben onze kennis opgehaald d.m.v. een webinar over onze methode, zodat
we weer op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten. Ook hebben we onze schoolafspraken bekeken
en waar nodig aangepast. We gaan daarom ook na de meivakantie starten met een spellingscircuit in
groep 5-6. Groep 7-8 en 3-4 passen dit nu al toe. Op deze manier hebben we weer een mooie
doorgaande lijn en raken leerlingen al vroeg vertrouwd met dezelfde werkwijze.
Ook hebben we met de leerkrachten van groep 4 t/m 8 gekeken naar een nieuwe methode voor
technisch lezen. Momenteel gebruiken we nog Estafette, maar deze voldoet niet aan onze wensen en
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In januari en februari hebben we al een cursus bij de
CED gevolgd over de nieuwe inzichten m.b.t. technisch lezen. We hebben toen al gekeken naar het
aanbod van methodes en wat onze wensen zijn. Nu komt de methode Karakter er voor ons goed uit.
Deze gaan we na zomervakantie uitproberen tot aan herfstvakantie om te kijken hoe deze methode
en aanpak bevalt. We gaan hem niet de komende periode uitproberen, omdat er nog veel uitvalt
door de E-cito metingen in de groepen 3 t/m 7, kamp en musical van gr. 7-8 en nog vrije dagen zoals
Hemelvaart en Pinksteren die komen. In onze ogen is dat dan niet een periode waarin we het grondig
kunnen toepassen en een weloverwogen keuze kunnen maken.
De leerkrachten van groep 1-2 zijn specifiek met hun doelgroep aan de gang gegaan, omdat spelling
en technisch lezen daar nog niet aan de orde zijn. Zij hebben onderzocht of de mappen gecijferd
bewustzijn, begrijpend lezen en woordenschat en beginnende geletterdheid een aanvulling kunnen
zijn op ons huidige lesaanbod vanuit Onderbouwd. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat, dat zeker
een waardevolle toevoeging is en hebben samen met de onderwijsassistenten een plan gemaakt. Op
die manier kan het na de meivakantie ingezet gaan worden.
’s Middags zijn we bij EVM19 in Maurik samen met alle collega’s van de Tielse OPO-R scholen aan de
slag gegaan. Het thema was ontmoeting. We zijn gestart met een gezamenlijke lunch en hebben
daaarna een korte introductie gehad over begrijpend lezen. Femke Cools heeft ons verteld over de
nieuwste inzichten m.b.t. begrijpend lezen. Daarna zijn de ervaringen gedeeld met collega’s die aan
dezelfde bouw/ groep lesgeven. Vragen waar antwoord opgegeven kon worden waren; Wat wordt er
op je school gedaan m.b.t. begrijpend lezen? Wat kun je meenemen van ervaringen van andere
scholen?, enz. Hierna zijn we in een andere groepssamenstelling met teambuildingsactiviteiten aan
de slag gegaan. Al met al kijken we op een geslaagde dag terug!

Lezen in de vakantie
Vandaag om 14.15 uur is het zover, dan hebben we heerlijk twee weken meivakantie. En wat is nu
fijner dan een vrije dag doorbrengen met een goed boek? Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat
doorlezen in vakanties belangrijk is. Dit voorkomt terugval van het AVI niveau. Daarom adviseren dan
ook om lekker te blijven lezen in de vakantie. De leerlingen van gr. 3 t/m 8 krijgen vandaag een
leesbingo mee naar huis, zodat er op een leuke manier in de vakantie gelezen kan worden. Veel
plezier ermee!

Even voorstellen
Zoals u weet is juf Emine al een aantal weken met zwangerschapsverlof. Juf Sandra heeft tot aan de
meivakantie groep 3-4 volledig gedraaid. Echter is dit voor teveel om tot aan de zomervakantie te
doen. Om die reden zijn we de afgelopen periode druk op zoek geweest naar een invaller voor de

woensdag in groep 3-4. Deze hebben we gevonden in Wouter de Jonge. In onderstaand stukje stelt
hij zich even kort aan u voor.
Goedendag,
Mijn naam is Wouter de Jonge en ik zal de aankomende woensdagen groep 3/4 draaien.
Ook zal ik een aantal keer op vrijdag groep 7/8 overnemen.
Ik zit al een groot aantal jaren in het onderwijs en heb al op verschillende scholen in verschillende
groepen gestaan.
Op twee van deze scholen heb ik al onder Patricia mogen werken dus dat zie ik als een groot
voordeel.
Ik ben 59 en getrouwd met Marisca. Ik houd enorm van lezen en koken.
Daarnaast ben ik actief binnen Scouting.
Misschien zijn er nog meer dingen die u van mij weten wilt, maar die kunt u dan altijd aan me vragen.
Ik heb erg zin om te beginnen en hoop een fijne tijd met de leerlingen te gaan hebben.
Met vriendelijke groet,
Meester Wouter

Update schooltuin
Zoals in het vorige Waayernieuws al was aangegeven zijn de
leerlingen samen met juf Daniela druk bezig in de juffentuin. Sinds
deze week zijn de eerste plantjes gepoot in de juffentuin. Er staat
nu o.a. aardbeien, sla, tomaat, komkommer en paprika. Ook binnen
wordt er nog van alles gekweekt wat straks dan weer in de
juffentuin wordt geplaatst.
En nu duimen dat alles aanslaat en rijkelijk gaat groeien. We
houden u op de hoogte.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Elk jaar ontvangt u aan het einde van het schooljaar de jaarplanner voor het nieuwe schooljaar. Op
deze jaarplanner vindt u een overzicht van alle vrije dagen, vakanties, studiedagen en activiteiten die

er in een schooljaar zijn. Het duurt nog even voordat u deze ontvangt, maar het is vast al wel fijn om
te weten wanneer de vakanties zijn. Om die reden ontvangt u alvast het overzicht van de
schoolvakanties voor komend schooljaar. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u van ons het
volledige overzicht waarin dan ook de studiedagen en activiteiten vermeld staan.
De schoolvakanties voor schooljaar 2022-2023 zijn:
Herfstvakantie
za. 22 oktober 2022 t/m zo. 30 oktober 2022
Kerstvakantie
za. 24 december 2022 t/m zo. 8 januari 2022
Voorjaarsvakantie
za. 25 februari 2023 t/m zo. 5 maart 2023
Paasweekend
vrij. 7 april 2023 t/m ma. 10 april 2023
Meivakantie
za. 22 april 2023 t/m zo. 7 mei 2023
Hemelvaartweekend
do 18 mei 2023 t/m zo. 21 mei 2023
Pinksterweekend
za. 27 mei t/m ma. 29 mei 2023
Zomervakantie
za. 8 juli 2023 t/m zo. 20 augustus 2023

