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Vrijdag 17 juni
Vrijdag 17 juni
Maandag 20 juni
Vrijdag 24 juni
Ma. 27 t/m do. 30 juni
Vrijdag 1 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli

KeK dag voor groep 5-6
Groep 1-2 zijn vrij
KeK dag voor groep 3-4
Rapport mee
10 minutengesprekken voor groep 1 t/m 7
Zomerfeest
Stoeltjes passen
Laatste schooldag. Voor alle leerlingen start om 12.00 uur de zomervakantie.

10 minutengesprekken en rapport
Op vrijdag 24 juni krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 7 hun laatste rapport van dit schooljaar
mee. De week daarop zullen de 10 minutengesprekken voor gr. 1 t/m 7 plaatsvinden. Deze staan
gepland van ma. 27 t/m do. 30 juni. Tijdens dit gesprek wordt het rapport met u besproken, maar
ook de resultaten die behaald zijn bij de Cito toetsen. Deze gesprekken zullen 10 minuten in beslag
nemen. U kunt zich vanaf vrijdag 17 t/m donderdag 23 juni via Parro inschrijven voor deze
gesprekken. Hierover heeft u vandaag, donderdag 16 juni, een bericht via Parro ontvangen.

Terugblik eerst twee KeK dagen
Zoals u in het vorige Waayernieuws heeft kunnen lezen, is voor alle leerlingen een KeK dag geregeld.
Een KeK dag is een Kant en Klaar dagprogramma. Er komt dan een vakdocent/ specialist, die de
leerlingen een alternatief vakinhoudelijk programma aanbiedt op het gebied van gezondheid,
lichaamsbeweging, filmmontage, muziek of een andere cultuurvorm.
Groep 1-2 en groep 7-8 hebben hem al gehad en kijken terug op een geslaagde dag. Groep 5-6 heeft
hem vrijdag en groep 3-4 heeft hem maandag.
Groep 1-2 is op jungle expeditie gegaan, georganiseerd door bootcamp4kids. Tijdens de Expeditie
Jungle zijn ze opgeleid tot echte Jungle Rangers. Het programma bestond uit 3 onderdelen: 1. Een
Jungle Bootcamp 2. Een klasprogramma met dierenkringspelen, kleurplaat, een jungle video (school
tv) en een voedingsquiz 3. Dierenspelen op het schoolplein. Aan het einde van de dag is de dag
afgesloten met de Jungle Expeditie uitreiking waarbij de leerlingen een jungle pas hebben gekregen
met een geheim wachtwoord om thuis nog verder te kunnen trainen!
Groep 7-8 is aan de slag gegaan met wonderlijke wezens. De leerlingen hebben hun eigen fantasie
wezen ontworpen. Ze hebben kennisgemaakt met bijzondere dieren: bestaan deze echt of is het
fantasie? Middels speelse tekenoefeningen hebben de leerlingen meerdere ontwerpen gemaakt. Wie
kan er in 1 minuut tijd een dier tekenen? En wat maakt dit dier bijzonder? Ook hebben ze met klei
hun eigen ontwerp nagemaakt. Al met al een hele creatieve dag!

Musical
Groep 7 en 8 zijn al druk met de voorbereidingen voor de afscheidsmusical van groep 8. Aankomende
week ontvangen de ouder(s)/ verzorger(s) van groep 7-8 hiervoor de uitnodiging.
We zijn al heel benieuwd naar het eindresultaat.

Zomerfeest
Nog twee weken en dan is het zover. Dan staat het
zomerfeest gepland. Zoals u in het vorige Waayernieuws al
heeft kunnen lezen, organiseren we op vrijdag 1 juli een
vossenjacht. We zijn hiervoor nog op zoek naar 4 begeleiders.
Dus heeft u zin en tijd, geef u dan op via de Parro app. Alvast
bedankt hiervoor.
Het thema voor het zomerfeest is fout. Denk hierbij aan de
foute party, wat klopt er niet aan de vossen bij de vossenjacht. En daar horen natuurlijk ook ‘foute’
kapsels bij. Die dag hebben we dan ook een crazy hairday. Iedereen mag die dag met een gek/ fout
kapsel naar school toekomen. Meer informatie volgt binnenkort via Parro.

Nieuw MR-lid
Enige tijd geleden is er een oproep geweest voor een nieuw MR-lid. We kunnen melden dat er een
enthousiaste ouder is die het stokje van Erwin over wilt nemen. Hierdoor is onze MR weer voltallig
na de zomervakantie. Hieronder stelt zij zich even aan u voor.
Ik ben Sandra Verheugen, geboren en getogen in het dorp Harmelen (omgeving Utrecht). Vanaf
begin 2022 wonen we in Wadenoijen met Puk (groep 6), Fien (groep 4) en Okke (groep 2). Ik heb
mezelf altijd voorgenomen om meer voor school te gaan doen dan alleen "luizenpluizer". Nu we in
de Betuwe gesetteld zijn, is het een mooi moment om met dat goede voornemen aan de slag te
gaan. Vanuit mijn werk als freelance HR-projectmanager houd ik mij bezig met beleidsontwikkeling
en personeelszaken, in profit en non-profitorganisaties, en heb ik een eigen visie
op talentontwikkeling (vanuit de positieve psychologie-stroming).
Mijn ‘guilty pleasure’ is de boekhouding van de meubelmakerij van Cornelis. Al met al lijkt een rol bij
de medezeggenschapsraad van De Waayer mij dus wel een leuke match.

