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MediaMasters 
Groep 7-8 heeft op 4 t/m 12 november meegedaan aan MediaMasters. 
MediaMasters is een spannende game over de kansen en gevaren van 
(digitale) media, speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8.  
Navarro en Dean, twee leerlingen van groep 7-8, hebben hier een stukje over 
geschreven.  
MediaMasters is een spel waarin je meer te weten komt over de sociale media. Het is leerzaam voor 
kinderen. Je moet vragen goed beantwoorden voor bits (oftewel punten). 
Daardoor kun je in een hogere rang komen. En kun je eerste worden. De onderwerpen gingen over: 
cybercriminaliteit, cyberpesten, fake news, hackers, digitale kinderlokkers, enzovoort. Je kunt ook 
extra games doen voor nog meer bits. Dat kun je overal doen: thuis, op school, overal.  
De finale daar draait bijna alles om. Tijdens de finale kun je de verdiende jokers inzetten om extra 
punten te verdienen of behouden. Je moet snel klaar zijn en veel bits verdienen.  
Dus kort: MediaMasters is een leuk spel en heel leerzaam. Je komt ook als kind te weten dat er veel 
enge mensen op internet zitten. 
 
Groeten 7-8.  
 

Corona 
Zoals u al dagen in het nieuws hoort/ leest lopen de coronabesmettingen alleen maar op en komen 
er nu ook veel besmettingen voor onder basisschoolkinderen. Tijdens het schrijven van dit 
Waayernieuws is de regering samen met het OMT in druk beraad over de nieuwe te nemen 
maatregelen. Eén van die maatregelen is een lockdown waarbij de scholen weer volledig sluiten en 
we op thuisonderwijs overgaan. Een andere maatregel die wordt genoemd is het verlengen van de 
kerstvakantie. Voor is het nu ook niet helder of dit een vakantieweek of een lesweek wordt. 
Uitsluitsel hierover zullen we pas morgenavond krijgen tijdens de persconferentie. Wij als school 
houden met alle scenario’s rekening en hebben hier als team al naar gekeken en zijn op de 
achtergrond al bezig met voorbereidingen. Ook in het overleg met alle directeuren van stichting 
OPO-R is er ruim gesproken over de impact en te nemen stappen. Daarin is vanochtend afgesproken 

Woensdag 1 december Vanaf 8.15 uur kunnen de surprise van de leerlingen van groep 5 t/m 8 door 
henzelf binnen gebracht worden voor de tentoonstelling. Via een filmpje is er een 
virtuele tentoonstelling voor de ouder(s)/ verzorger(s) 

Donderdag 2 december Pietengym voor groep 1 t/m 4 verzorgd door leerlingen van groep 8. 

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

Vrijdag 10 december Groep 1-2 zijn vrij 

Donderdag 23 december Kerstviering (onder voorbehoud i.v.m. oplopende coronacijfers) 

Vrijdag 24 december Groep 1-2 zijn hele dag vrij 
Groep 3 t/m 8 zijn ’s middags vrij 

Zat. 25 dec. t/m zo. 9 jan. Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij. 



dat als er vrijdag een schoolsluiting wordt aangekondigd, dat we dan de maandag nemen om alles 
klaar te zetten in Teams, alle materialen klaar te maken en ophaalmomenten voor materialen te 
organiseren. Op deze manier kan het team dit dan in alle rust doen en goed testen/ controleren of 
alles werkt, zodat op dinsdag dan de online lessen kunnen starten. Verdere informatie volgt middels 
een aparte brief. We zullen u zo snel we kunnen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 
 
Verder blijven de opgestelde richtlijnen vanuit OPO-R van kracht. De belangrijkste hiervan zijn; 

- Geen ouder(s)/ verzorger(s) in school. Heeft u een belangrijke mededeling bel, mail of stuur 
een berichtje via Parro. Loop alstublieft niet zomaar de school binnen. 

- Gesprekken worden online via Teams gevoerd. Alleen bij hoge uitzondering gebeurd dit live 
op school. Ouder(s)/ verzorger(s) dienen dan ook een mondkapje te dragen. 

- Leerlingen nemen ’s ochtends bij het hek afscheid van hun ouder(s)/ verzorger(s). Bij het 
ophalen mag u wel het schoolplein op en houdt hierbij graag anderhalve meter afstand van 
elkaar. 

- Laat je testen bij klachten, zodat we het veilig en werkbaar houden voor elkaar. Zie hiervoor 
de nieuwe beslisboom als bijlage. Een test vanuit de GGD is hiervoor geldend. Een zelftest 
niet, want deze geeft ook nog wel eens een valse uitkomst. We willen hierbij geen risico 
lopen. 

- Externen (bijv. fysiotherapeut, dansdocent, e.d.) zijn welkom in school als ze lesgeven en/of 
ondersteuning bieden aan leerlingen. Is dit niet het geval, te denken valt aan een 
evaluatiegesprek, dan gebeurd dit online middels een meeting in Teams. 

 

Sinterklaas 
Vol enthousiasme volgen wij op school het Sinterklaasjournaal. De pieten hebben de 
school zelfs al bezocht en iets leuks verstopt voor onze leerlingen! Dat was een 
superleuke verrassing! 
 
Vrijdag 3 december is dan het echte grote moment en vieren we de hele dag het 
sinterklaasfeest op school. We hopen weer positief verrast te worden door de mooie 
surprises en zijn benieuwd of én hoe Sinterklaas dit jaar aanwezig zal zijn… Spannend! 
De leerlingen zijn vol verwachting en hebben veel zin in het feest. Wij vragen uw aandacht voor het 
volgende:  

 De leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen op woensdagochtend 1 december vanaf 8.15 uur hun 
surprise in het stiltelokaal op de juiste tafel zetten. Op de tafels staat vermeld voor welke 
groep de tafel bestemd is.  

 De leerlingen gaan met hun eigen groep de tentoongestelde surprises bewonderen. 

 I.v.m. de coronamaatregelen kunt u helaas niet binnenkomen om de surprises te 
bewonderen. Wij zullen voor een filmpje van alle surprises zorgen. Deze sturen wij via Parro, 
zodat u toch op afstand kunt meegenieten en de surprises kunt bewonderen. 

 Op donderdag 2 december hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 pietengym in de 
gymzaal. Groep 3-4 start die ochtend zoals gebruikelijk in de gymzaal. De leerlingen van 
groep 8 zullen kleine groepjes met leerlingen begeleiden. 

 Op vrijdag 3 december worden alle leerlingen in hun eigen groep verwacht. Die dag vieren 
we het sinterklaasfeest. 

 
Ondanks alle maatregelen maken we er samen een mooi feest van. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De sintcommissie 

 



Inleveren bonnetjes groep 5 t/m 8  
De leerlingen kunnen komende week (t/m donderdag 2 december) hun bonnetjes van de surprise-
cadeautjes inleveren bij de ‘bank’ (de juf van hun klas). De bonnetjes worden door de leerkracht (juf 
Daniela of juf Carly) in ontvangst genomen en de leerlingen krijgen dan de envelop met 5 euro. 

 
Uitdelen van uitnodigingen 

Via deze weg willen we graag een verzoek doen. Wilt u uitnodigingen voor kinderfeestjes graag 
buiten school uitdelen? Dit voorkomt teleurgestelde kinderen in de klas. Alvast onze dank hiervoor. 

 
Ouderbijdrage – herinnering 
Wellicht is u de oproep voor het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage 2021/2022 u 
ontschoten… Bij deze de vraag van de ouderraad om een bedrag van € 39 per kind over te maken 
naar rekening NL 66 INGB 0002723659 op naam van OBS De Waayer. Graag met vermelding van de 
naam van uw zoon/dochter en de bijbehorende groep! Alvast bedankt! 
 

Vooruitblik – Kerst 2021 
In verband met de geldende coronamaatregelen is helaas het besluit 
genomen om geen kerstviering te houden in de avond zoals we gewend 
zijn. Deze beslissing hebben we mede gemaakt omdat de leerlingen 
zelfstandig naar binnen komen vanaf het schoolhek zonder hun 
ouder(s)/ verzorger(s). Wij vinden dit geen prettig idee in het donker. 
Er zal overdag, op donderdag 23 december, met de leerlingen gezellig 
Kerst worden gevierd. De leerlingen mogen die dag daarom ook in hun 
allermooiste kleding naar school komen. De Oudervereniging zorgt voor 
een lekkere lunch.  
Wilt u bij een speciaal dieet of een allergie dit zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) via een berichtje via 
Parro of een mail. Alvast bedankt hiervoor. 
We maken er hoe dan ook een mooie Kerstviering van en hopen dat we 
het jaar op een normale wijze kunnen gaan afsluiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kerstcommissie 
 


