
 

 

Waayernieuws 
11-11-2021 

 
 

 
Nog meer baby nieuws 
Wellicht heeft u het al gehoord?! Afgelopen dinsdag heeft juf Janneke ons verrast met 
superleuk nieuws. Juf Janneke en haar man Geert krijgen er een broertje of zusje bij 
voor hun zoons Teun, Mart en Guus! We wensen hen een goede zwangerschap toe! 
 

NIO toets  
Dinsdag 9 november hebben de toppers van groep 8 weer een belangrijke stap gezet 
richting de overstap naar het voortgezet onderwijs: de NIO-toets! Met lichtelijke spanning hebben ze 
onder leiding van onze IB-er, Sandra Rolvink, de toets digitaal gemaakt en daarna even kunnen 
ontspannen met hun klasgenoten. 
 
Nieuwe onderwijsassistent 
Sinds twee weken hebben we er een nieuw teamlid bij. Jasper Broens komt ons team versterken als 
onderwijsassistent. Hieronder stelt hij zich even voor. 

 
Dag ouders, kinderen en collega’s van de Waayer Wadenoijen,  
 
Ik ben Jasper Broens. Ik ben in september met de Pabo begonnen en loop 
voorlopig elke maandag stage op de Wegwijzer in Grave. Ik start bij de 
Moespot en de Waayer Wadenoijen van woensdag tot vrijdag als 
onderwijsassistent. Op woensdag en vrijdag ben ik op de Waayer. 
Ik heb twee dochters, Linde Jasmijn(2012) en Imme Annemijn(2014) die 
op school zitten in Boxmeer, zelf woon ik in Nijmegen.  
Ik heb jarenlang in de buitenschoolse opvang gewerkt van waaruit ik een 
periode gedetacheerd ben geweest als onderwijsassistent. Daar heb ik 
mijn nieuwe roeping ontdekt.  Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij het 
IVN Rijk van Nijmegen en bij Burgers’ Zoo beide bij de afdeling educatie.  
Ik ben dus een groot natuurliefhebber, een meditatieve struiner en noem 
mezelf humaan idealist. Ik sta voor een sociale samenleving, vriendelijke 
omgangsvormen en daarmee zorgzaamheid en compassie voor anderen.  
Hiernaast vind ik individuele eigenheid een waardevol goed om te 
koesteren en de ontwikkeling hiervan te stimuleren. 
 
             ‘When educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts' 

-Dalai Lama- 

Vrijdag 19 november Groep 1-2 zijn vrij 

Vrijdag 3 december Sinterklaasviering (onder voorbehoud i.v.m. oplopende coronacijfers) 

Vrijdag 10 december Groep 1-2 zijn vrij 



Corona 
Nu de herfst in volle gang is merken wij ook dat er weer verkoudheden en griep rondgaan. Ook de 
coronacijfers schieten omhoog. We wachten dan ook vol spanning de persconferentie van morgen, 
vrijdag 12 november, af. 
 
Samen met de directeuren van OPO-R en onze bestuurder hebben we gekeken wat we kunnen doen 
om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Zo houden leerkrachten weer 1,5 
meter afstand van elkaar, ventileren we goed tussen de lessen door en laten we ons testen bij 
klachten. Ook willen wij u vragen ons te helpen. 
 
Uit de persconferentie van vorige week bleek dat er geen maatregelen worden genomen in het 
basisonderwijs. De leerlingen kunnen gelukkig onbezorgd naar school! Toch geeft het ons helaas ook 
een tweestrijd die we met u willen delen. In de klassen blijken met regelmaat zeer verkouden 
leerlingen te zitten met bijvoorbeeld keelpijn of zware hoest. Hier maken wij ons zorgen over. Als een 
leerkracht verkoudheidsklachten krijgt, moet zij direct thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. 
Dat duurt gemiddeld zo’n 2 dagen en er is vanwege het lerarentekort geen vervanger beschikbaar. 
We moeten dan groepen naar huis sturen. En dat is onze tweestrijd: we kunnen en willen niet bij de 
deur staan om iedereen met een verkoudheid naar huis te sturen, maar als een leerkracht klachten 
krijgt moet de hele groep naar huis. We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat de leerlingen les 
blijven krijgen op school. We willen u vragen om ons daarbij te helpen. Als uw kind flink verkouden 
raakt, zou u dan willen overwegen uw kind toch even thuis te houden om te voorkomen dat het 
anderen besmet? We weten dat leerlingen volgens de regels dan wel mogen komen, maar het zou 
ons enorm helpen om erger te voorkomen: namelijk een leerkracht met klachten en de groep naar 
huis moeten sturen.  
Hopelijk komen we zo met elkaar het griepseizoen zo goed mogelijk door. 
 
Verder blijven onze huidige afspraken van kracht, maar daar komt één afspraak bij. Mocht u op 
afspraak de school binnenkomen, dan is vanaf nu in ons gebouw een mondkapje gewenst.  
 
Ondanks alles is deze week redelijk rustig verlopen en zijn er geen leerkrachten afwezig geweest. Wel 
zijn er regelmatig leerlingen die ziek zijn of een familielid hebben met koorts. We hopen dat iedereen 
gezond blijft. De beslisboom zoals eerder gestuurd voeg ik nogmaals toe.  
 
We zijn heel erg blij dat iedereen zich aan onze corona-schoolafspraken houdt! 
 

Aanmelden 
Wellicht wordt uw zoon/ dochter dit schooljaar of komend schooljaar 4 jaar, dan is het voor ons heel 
fijn om te weten wanneer we uw zoon/ dochter kunnen verwachten. Op die manier kunnen we hier 
rekening mee houden.  Is dit het geval, dan vragen we u om een aanmeldingsformulier in te vullen, 
zodat we de inschrijving kunnen regelen. Dit geldt ook als u iemand in de buurt kent met kinderen in 
die leeftijd. Zij zijn altijd welkom voor een kennismakingsgesprek met rondleiding door de school. 
 

Groepsbesprekingen  

Vorige week en komende week heeft onze IB-er Sandra Rolvink groepsbesprekingen met de 
leerkrachten. Tijdens zo’n groepsbespreking wordt iedere groep besproken en wordt er gekeken hoe 
de leerlingen zicht ontwikkelen op het gebied van rekenen, lezen en taal. Het is een stand van zaken 
moment op ongeveer een kwart van het schooljaar. We kunnen ons onderwijs door dit soort 
gesprekken beter afstemmen op de behoeftes van onze leerlingen en blijven we met elkaar goed 
zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen. 
 

 



Kindgesprekken  

Binnenkort is de follow-up van de kindgesprekken. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan met hun juf 
in gesprek over de door hen gestelde doelen en de doelen met betrekking tot welbevinden en 
werkhouding. 
 

Sinterklaas 
Sinds deze week begint de spanning op te 
lopen, het sinterklaasjournaal begint en de sint 
is weer in aantocht. Er is alweer een mooie 
hoek ontstaan in de gang, waar de leerlingen 
van groep 1 t/m 4 en de peuters van de 
Wiedewaai lekker kunnen spelen en ontdekken.  
 
Vanwege de oplopende coronabesmettingen en 
daarbij geldende coronamaatregelen, is de kans 
groot dat ook dit jaar het Sinterklaasfeest 
anders zal zijn dan dat we gewend zijn. Hoe dit 
er precies uit gaat zien, kunnen we nu nog niet 
precies zeggen. We wachten hier ook de 
persconferentie van morgen, vrijdag 12 
november, af. Zodra er meer duidelijkheid is, 
zullen we u hierover informeren. 
 
De groepen 5 t/m 8 gaan maandag op school lootjes trekken. Net als vorig jaar besteden zij een 
bedrag van € 5,00 aan cadeautjes voor in de surprise. De OV bekostigt zowel de cadeautjes van de 
onderbouw als de bovenbouw én natuurlijk het lekkers dat er deze dag gesnoept wordt. 
 
Kindermonitor 2021 
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud.  Het onderzoek 
gaat over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving.  Dit jaar vraagt de GGD ook naar 
de gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het 
lokale gezondheids- en jeugdbeleid.  De gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor 
kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter! Wilt u ook mee doen 
aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 
min.  Alvast heel erg bedankt! 
  
Groeten, 
 
Anja Ton 
Gezondheidsmakelaar school en jeugd Tiel 
Projectleider Kansrijke Start 

http://www.kindermonitor.nl/ggdgz

