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16-12-2021
Zat. 18 dec. t/m zo. 9 jan.
Maandag 10 januari
Ma.17 t/m do. 3 februari
Vrijdag 21 januari
Vrijdag 4 februari

Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Afname Cito M-toetsen gr. 3 t/m 8
Groep 1-2 vrij
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

Kerst 2021
We kijken met z’n allen terug op een zeer gezellige kerstviering. Het was even snel schakelen na de
persconferentie van afgelopen dinsdag, maar wat zijn we blij dat we dit hebben kunnen regelen.
Enorm bedankt voor iedereen zijn/ haar flexibiliteit en inzet!!
En wat zag iedereen er vandaag feestelijke uit!!! We
hebben met z’n allen heerlijk genoten van de lunch
verzorgd en gesponsord door Eetcafé De Tol (ouders
van Dani uit groep 2).
Ook de kerstkaarten die door de leerlingen zijn
gemaakt van de actie van het ouderenfonds zijn
mooi geworden. Deze kaarten worden door
verschillende teamleden afgegeven bij verschillende
bejaardentehuizen in de buurt. We hopen ze te
verblijden met onze kerstgroet!
Al met al dus een geslaagd Kerstfeest wat ons
betreft!
Morgen sluiten we dit bijzondere kalenderjaar af
met een foute kersttruien dag. Wie dat leuk vindt,
mag dus in een foute kersttrui naar school
toekomen. Verder ruimen we die dag de school
weer helemaal op, zodat we maandag 10 januari
weer lekker kunnen starten.
Worden er nog leuke activiteiten gedaan en zal er
naar een gezellige kerstfilm gekeken worden.

Oogje in het zeil houden
Vanaf 24 december zijn er geen mensen meer op school aanwezig i.v.m. de vakantie.
Het plein is niet toegankelijk voor derden. Een paar jaar terug hebben we veel schade gehad aan het
gebouw door vuurwerk. Mocht u na schooltijd de komende weken iets zien dat niet hoort (jeugd op
het plein/dak etc.) wilt u dan 0900-8844 (landelijke politienummer) bellen? Alvast onze dank
hiervoor.

Start 2022
Nog een paar dagen en dan begint de vervroegde Kerstvakantie. Drie
weken waarbij de wekker niet gezet hoeft te worden voor school of de
tassen niet gepakt hoeven te worden met een tussendoortje. Op
maandag 10 januari begint het hopelijk allemaal weer.
Helaas kunnen we vanwege de geldende coronamaatregelen geen
gezellig samenzijn organiseren om te kunnen toosten op het nieuwe jaar.
Dit vinden we jammer, maar het is helaas niet anders.

Opbrengst actie van de Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek had de Bruna een actie voor basisscholen.
Wij hebben aan deze actie deelgenomen en zijn erg blij met de bijdrage van
ouder(s)/ verzorger(s). Met de ingeleverde bonnetjes van gekochte boeken
tijdens de Kinderboekenweek bij de Bruna, kregen wij als school een
bedrag om te besteden. We hebben voor elke klas en mooi, leuk leesboek
kunnen aanschaffen! Hier wordt al intensief uit (voor)gelezen in de klassen.

Cito LOVS (leerlingvolgsysteem) afname M-toetsen
In januari starten wij weer met de afname van de Cito LOVS middentoetsen in de groepen 3 t/m 8. Van maandag 17 januari t/m donderdag 3
februari, worden in de ochtenden de toetsen afgenomen in de
verschillende klassen. Bij deze midden-toetsen kan er per afgenomen
onderdeel gekeken worden hoe het staat met de vorderingen op
individueel niveau en op groepsniveau. Uitslagen worden meegenomen op
het rapport van uw kind(eren). Verder stellen wij het zeer op prijs als dokters-, tandarts- en andere
afspraken in de middagen of na schooltijd worden gepland, zodat de leerlingen niet later in hun
ééntje een toets moeten inhalen. Bij voorbaat dank namens het team.

Nieuwe onderwijsassistent
Sinds begin november is Jasper Broens als onderwijsassistent werkzaam bij ons, maar ook 1 dag op
De Moespot. Helaas blijkt het werken op twee scholen te lastig voor hem. Dit heeft vooral een
praktische reden. In goed overleg hebben we ervoor gekozen dat hij na de kerstvakantie volledig op
De Moespot gaat werken. Wij zijn ondertussen druk op zoek gegaan naar een nieuwe
onderwijsassistent en die hebben we gevonden. Paulien van Gorkum komt na de kerstvakantie ons
team versterken als onderwijsassistent. Hieronder stelt zij zich even voor.

Graag wil ik mij hierbij aan u voorstellen. Mijn naam is Paulien van Gorkom (42
jaar), woonachtig in Tiel-Passewaay. Ik ben getrouwd, moeder van drie pubers
(12, 14 en 16 jaar oud) en we hebben een huis vol met huisdieren. Kortom een
druk, maar vooral gezellig huishouden.
Na vele jaren industrieel ontwerper te zijn geweest, heb ik mij in 2015 laten
omscholen tot psychomotorisch kindercoach. De afgelopen jaren heb ik in mijn
praktijk veel ervaring op gedaan met het begeleiden en coachen van kinderen
met leer- en/of gedragsproblemen. Ik ben daarnaast een groot fan van het
toepassen van "bewegend leren" en heb hier dan ook de afgelopen jaren vele
cursussen en trainingen voor gevolgd.
Na de kerstvakantie start ik als onderwijsassistent op de Waayer Wadenoyen. Ik
zal een aantal ochtenden per week met kleine groepjes kinderen gaan werken
die wat extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Daarnaast zal ik af en toe meehelpen in de
klas bij de verschillende groepen om zodoende de leerkrachten wat te ontlasten.
Ik heb erg veel zin in om straks op school met de kinderen aan de slag te gaan en hoop een goede
aanvulling te zijn voor het team en de school. Voor nu, wens ik u eerst nog een hele fijne (lange)
kerstvakantie toe en een goed uiteinde! Ik hoop u en alle kinderen in het nieuwe jaar gauw te
kunnen ontmoeten.

Kerstgroet
Via deze weg wenst het team, de OV en de MR van Waayer
Wadenoijen én de collega’s van de Wiedewaai iedereen alvast hele
prettige Kerstdagen toe en een fijne jaarwisseling. Wij hopen dat
iedereen op maandag 10 januari weer gezond en uitgerust op
school komt!

December, een gezellige maand in het jaar.
Knus met de familie en vrienden bij elkaar.
Alleen in 2021 kan dit even niet,
Zorgt eenieder dat hij/zij in klein gezelschap geniet.
Maar hoop doet leven.
Dat is waarom wij deze kerstgroet geven.
Wij hopen en wensen voor iedereen,
Dat we in 2022 meer samen mogen beleven. En niet meer zo alleen.

