
 

 

Waayernieuws 28.08.2020 

Corona 

Onlangs is er met alle schooldirecteuren van onze stichting overleg geweest over de stand van zaken rond de Corona-

maatregelen.  

Stichting breed is besloten om de maatregelen van voor de vakantie in ieder geval te hanteren met daarbij de aanscherping 

van de hygiëne en het deurenbeleid.  

Dit betekent dat alle leerlingen tot aan de poort mogen worden gebracht en er géén ouders het plein op mogen. Bij het 

ophalen om 14.15 uur mag dit net als vorig schooljaar wel. 

Ook de jongste kleuters worden tot aan het hek gebracht en wij gaan ons best doen om iedere ochtend iemand bij het hek te 

laten plaatsnemen.  

De ouders van de Wiedewaai komen ook niet meer zoals vorig jaar in ons schoolgebouw.  

Zij hebben drie zones waarin het wegbrengen plaatsvindt. 

Bij iedere ingang staat een handgelzuil (zie inzet) waar de leerlingen bij het naar binnen gaan hun handen wassen.  

Dat scheelt drukte en onrust bij de wastafels bij het naar binnengaan.  

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die in een risicogebied zijn geweest mogen wel naar school, tenzij:| 
het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 
graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 
Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of brengen. Hiervoor zullen ze anderen 
 moeten vragen. 

Deze maatregelen zijn nodig om onze leerlingen, leerkrachten en overige medewerkers te beschermen. Daarnaast weet u en 

zult u begrijpen dat dit ook is om onze en uw naasten te beschermen. Het is voor ons allemaal een onvoorspelbare tijd. 

We gaan dan ook uit van uw medewerking en zullen gaandeweg het vervolg van het jaar regelmatig evalueren of de 

maatregelen toereikend zijn. 

Dit alles betekent een andere eerste schooldag dan onze leerlingen en ouders gewend zijn, de thee/koffie en het koekje 

houdt u tegoed voor een Corona-vrij moment! 

 

Start schooljaar 

Maandag aanstaande start het schooljaar 2020-2021 voor onze leerlingen.  

We hopen dat alle kinderen weer gezond en wel starten. Wij als team en de collega’s van de Peuteropvang zijn afgelopen 

week gestart met de voorbereidingen voor het komende jaar. 

Er zijn een aantal praktische zaken omtrent Corona, gym, dans, hygiëne etc. die in dit Waayernieuws vermeld worden. 

We zien elkaar bij de poort, maar zullen de mogelijkheden via klasbord aangrijpen om vooral een visuele indruk te geven van 

wat er binnen onze schoolmuren deze eerste schoolweek gebeurt! 
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Bijeenkomsten en contact 

Op de jaarplanner staan in de komende weken een aantal bijeenkomsten gepland.  

De algemene informatieavond over ICT, de informatieavond voor de ouders van groep 3, de ouder-kindgesprekken, de 

voorlopig adviesgesprekken en het nabespreken van de cito-scores van vorig schooljaar. 

Deze bijeenkomsten vervallen vooralsnog fysiek. We hebben het volgende afgesproken: 

Algemene informatieavond over ICT:   dit gebeurt digitaal 

Informatieavond voor de ouders van groep 3:  er wordt een hand-out meegegeven 

Ouder-Kindgesprekken:    deze worden alleen met de leerlingen gevoerd, voorbereiding gebeurt thuis 

De voorlopig adviesgesprekken (groep 8):  deze worden via teams gevoerd 

Het nabespreken van de Cito-scores:   De leerlingen krijgen 24 september hun cito-uitslagen mee. Deze zijn  

          telefonisch al besproken. In overleg met de leerkracht kan er nadien nog via     

       mail, telefoon of teams contact worden opgenomen. 

         

 

 

 

Ouderraad/ Medezeggenschapsraad 

Helaas is het ook voor onze betrokken ouder/medezeggenschapsraad niet mogelijk om op school te komen door de corona-

richtlijnen. De contacten tussen school en deze raden zullen telefonisch/digitaal verlopen. Wel hebben zij al aangegeven in 

aangepaste vorm toch betrokken te willen blijven en zich in te willen zetten voor onze leerlingen en daar zijn we heel blij 

mee! 

  

Speelgoedmiddagen 

Op de jaarplanner staan de speelgoedmiddagen van onze kleutergroep gepland. Alleen op deze dag mogen de kleuters een 

knuffel of speelgoed meenemen, dat is op de overige dagen niet de bedoeling  

(uitgezonderd de verjaardagen). 

Voor de overige groepen geldt dit ook. 

Ralfi lezen 

Helaas mogen onze enthousiaste Ralfi-leesouders/oma’s door de Corona-richtlijnen onze leerlingen tijdelijk niet begeleiden 

bij het lezen, we vinden dat erg jammer. We gaan kijken hoe we hier intern toch ruimte voor vrij kunnen maken. 

Dreef 1d 

4014 MJ Wadenoijen 

T: 0344-661527 

E: directie.waayer-w@opo-r.nl 



 

 
 

Schoenen 

We gaan weer starten met de binnenschoenen. De leerlingen nemen in de komende week (weken) dus schoenen mee die zij 

binnen dragen (crocs, sloffen, slippers etc). 

Aangezien we ook weer gebruik mogen maken van de gymzaal nog even de mededeling dat gymschoenen verplicht zijn 

tijdens onze gymlessen. 

 

Gym/Dans 

Onze gymlessen zijn als volgt ingedeeld: 

 

dinsdag:  de kleuters o.l.v. meneer Erik 

woensdag: groep 5/6 en groep 7/8 o.l.v. juf Barbara 

donderdag:  groep 3/4 (deze groep start bij de gymzaal, dus de leerlingen van deze groep worden door hun ouders bij de  

             gymzaal gebracht. Ook hier gaan de ouders niet naar binnen. De deur is om 08.15 uur open en de les start om  

   08.30 uur.) 

Werkdagen personeel 

groep 1/2 meneer Erik (ma, di, vr)  juf Yolande (woe, do, vr) juf Monique re-integreert 

groep 3/4 juf Emine (ma, di, woe) juf Sandra (woe, do, vr) 

groep 5/6 juf Janneke (ma, di) juf Barbara (woe en do) 

groep 7/8 juf Carly ma t/m vr 

De directie is voor directietaken aanwezig op dinsdagmorgen t/m 12.00 uur en op vrijdag de gehele dag. 

Onze intern begeleider is op vrijdag aanwezig. 

 

Latex-verbod 

Zoals vorig schooljaar al aangegeven wordt onze school vanaf dit schooljaar bezocht door een leerling met een serieuze 

allergie. Het betreft Latex en dit materiaal kunnen we dan ook vanaf heden niet meer binnen onze schooldeuren gebruiken. 

Schoonmaakhandschoenen en ballonnen zijn voorbeelden waar deze stof in kan zitten. 

Volgende week zal ik een informatiemail van de ouders van deze leerling aan u doorsturen waardoor u volledig op de hoogte 

bent.  
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