
 

 

Waayernieuws 25-09-2020 

Schoolfruit 

Ook dit schooljaar gaan we weer gezond het schooljaar door: we doen weer mee met het schoolfruit! 

In de week na de herfstvakantie verwachten we de eerste levering. 

We weten nu nog niet welke dag we deze krijgen, daarover zullen we u nog op een ander moment informeren.   

Ook zullen we weer de dag voorafgaand aan de levering via klasbord aan u laten weten welke dag wij welk fruit aan de 

kinderen zullen aanbieden in de klas. U kunt altijd nog een eigen stuk fruit meegeven, mocht uw kind het aangeboden fruit 

niet lusten. We bieden het altijd aan, zodat ze ook in aanraking komen met andere fruitsoorten. 

 

Kinderboekenweek  

Op woensdag 30 september start de landelijke kinderboekenweek 2020. 

Wij openen onze kinderboekenweek een dag eerder zodat de peuters 

van de Wiedewaai gezellig mee kunnen doen! 

We duiken deze twee weken de geschiedenis in aan de hand 

van verhalen uit het verleden. 

Iedere groep kiest een tijdvak en gaat daarmee aan de slag. 

We zullen de gang tijdelijk omtoveren tot een museum waar 

alle tijdvakken zichtbaar zullen zijn. 

 

We zullen via klasbord het een en ander laten zien, zodat 

u toch kunt meegenieten! 

 

Juf Janneke heeft geregeld dat we op vrijdag 30 oktober bezoek  

krijgen van een échte auteur: Tosca Menten!  

We zullen deze ontmoeting goed voorbereiden met de kinderen,  

Veel van haar boeken worden verslonden bij ons op school! 
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De Vreedzame school 

Inmiddels zit het eerste blok van de Vreedzame School erop. Het eerste blok ‘We horen bij elkaar’ stond in het teken van 

groepsvorming. Dit is altijd een mooi begin van het schooljaar! 
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Lingia 

De vrijwilligers van Lingia hebben mij gevraagd een stukje in het Waayernieuws te zetten. 

Ik heb in de bijlage bij deze e-mail de overige 

gegevens van deze actie meegestuurd. 

 

Studiedag 

Vandaag waren de leerlingen heerlijk een dagje vrij gehad. 

De leerkrachten hebben vandaag aan elkaar gepresenteerd 

wat de doelen voor de komende periode zijn. 

Daarnaast hebben we gesproken over technisch lezen en de 

daaraan gekoppelde activiteiten. 


