Waayernieuws
07-10-2021
Donderdag 7 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Zat. 16 t/m zo. 24 oktober
Vrijdag 29 oktober
Vrijdag 29 oktober
Vrijdag 5 november

Start Kinderboekenweek. Worden wat je wil!
Sluiting van de Kinderboekenweek
Groep 1-2 zijn vrij
Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Schoolreis groep 3 t/m 6
Speelgoedmiddag
Groep 1-2 zijn vrij

Kinderboekenweek
Vandaag, donderdag 7 oktober, is de Kinderboekenweek officieel gestart! Vanochtend
hebben de leerlingen van de midden- en bovenbouw voorgelezen aan de onderbouw en
de peuters van de Wiedewaai. Dat was volop genieten!
De komende anderhalve week wordt er door middel van leesbevorderende
activiteiten extra aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Zo gaan alle
klassen hun leeskilometers bijhouden op meetlinten.
Zoals u wellicht weet hebben wij een zwerfboekenkast op school. Vanuit Kinderzwerfboek
hebben we nieuwe boeken ontvangen voor onze zwerfkast. Deze boeken zullen door de
school gaan zwerven. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderzwerfboek. Voor meer
informatie hierover is een bijlage toegevoegd aan dit Waayernieuws.
We zullen via Parro het een en ander laten zien, zodat u toch kunt meegenieten!

Kindgesprekken
Vorige week stonden de kindgesprekken voor groep 3 t/m 8 en de oudergesprekken voor groep 1-2
gepland. We kijken terug op zeer waardevolle kind- en oudergesprekken. We hebben hier ons
Daltononderwijs weer eens goed terugzien. Leerlingen weten heel goed hoe ze ervoor staan en waar
ze nog wat hulp bij nodig hebben. Supertrots zijn we op onze leerlingen!!

Tiel in 1 dag schoon
Vrijdag 8 oktober wordt er door burgemeester Hans Beenakker en Youtuber Milan
Knol het startschot voor een unieke challenge: Tiel in 1 dag schoon.
Wordt Tiel de eerste stad wereldwijd die in 1 dag geheel zwerfafval vrij is?
Meer dan 1000 leerlingen uit groep 6, 7 & 8 van bijna 20 basisscholen en meer dan
200 ouders, leerkrachten, studenten en vrijwilligers gaan deze Challenge aan.
Alle scholen van OPO-R uit de gemeente Tiel doen hier aan mee. Wij als Waayer
Wadenoijen doen ook mee en wel met groep 5 t/m 8. Wij gaan van 12.30-14.00 uur
zwerfafval opruimen in Wadenoijen.
Voor elke foto van opgeruimd zwerfafval wordt er 0,11 euro overgemaakt naar een goed doel.
Iedereen mag zelf kiezen voor welk doel ze lopen. De leerlingen gebruiken hiervoor de Rubbiz app.
De actie wordt mogelijk gemaakt door Stichting Duurzaam
Rivierenland, de Rubbiz Foundation en diverse fondsen en
overheidsinstellingen.

Jaarboek via Klasbord
Elk jaar is er de mogelijkheid om via Klasbord een jaarboek te maken van alle gebeurtenissen die
gedeeld zijn vanuit school. Er zijn meerdere ouders van onze school die dit laten maken via Klasbord.
Aangezien we dit schooljaar geen gebruik meer maken van Klasbord is dit de laatste keer dat u dit
kunt doen. Echter moet hiervoor het account van de leerkracht actief zijn. Tot en met de
herfstvakantie zijn de accounts van de leerkrachten nog actief. Daarna worden ze verwijderd. U heeft
dus t/m zondag 24 oktober de tijd om nog zo’n jaarboek te maken via Klasbord. Wees hier alert op!

Afspraken rondom geldende coronamaatregelen
Zoals al aangegeven in de brief vanuit ons bestuur op 17-09-2021, blijven wij bepaalde afspraken
rondom de coronamaatregelen handhaven ondanks de doorgevoerde versoepelingen vanuit de
overheid. Eén van deze afspraken is de aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s) in de school. Hier
valt ook het brengen van de leerlingen onder. Tijdens het brengen van de leerlingen zijn er geen
ouder(s)/ verzorger(s) op het schoolplein of in de school. Dit brengt veel rust mee bij de start van de
dag. De kinderen nemen ’s ochtends afscheid bij het hek van u. Vindt uw kind dit spannend of lastig,
dan is er een leerling uit groep 7-8 die uw kind hierbij kan helpen. Hij/zij loopt dan met uw kind mee
naar de klas.
Echter merken we de laatste tijd dat er toch ouder(s)/ verzorger(s) het schoolplein opgaan om hun
kind(eren) bij de deur af te zetten. Dit is niet de bedoeling en we hopen dan ook dat iedereen hier
alert op is en hieraan meewerkt. Zo voorkomen we ook scheve gezichten en eventuele irritatie.
Er is 1 kleine uitzondering gemaakt voor de kinderen die net 4 jaar zijn geworden en voor het eerst
naar school gaan. Zij mogen in het begin gebracht worden tot aan de deur.
Verder kan het ook voorkomen dat u een ouder over het schoolplein ziet lopen, maar dit zijn dan
ouder(s)/ verzorger(s) van kinderen die naar de Wiedewaai gaan. Hun ingang zit aan de zijkant van de
school.

Actie van de Bruna; Spaar mee voor onze schoolbieb!
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij
Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Brunawinkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en
krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m woensdag 10 november bij de juf. Laten we er samen
voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

