Waayernieuws 04-09-2020
Start schooljaar
De kop is eraf! We zijn het schooljaar prima begonnen in al onze groepen.
Het was hier en daar natuurlijk een beetje wennen, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten, maar we hebben
vandaag op een prettige manier deze eerste week afgesloten.
We vinden het heel fijn dat alle ouders, opa’s, oma’s, oppassen etc. zich netjes aan onze Covid 19 richtlijnen houden.
Nauwlettend houden we de berichtgevingen in de gaten, daarbij staat momenteel het onderwijs opnieuw in the picture door
een zorgelijk aantal besmettingen.
We blijven goed monitoren hoe het ook ín de school met de hygiënemaatregelen gaat.

Gezond op school
We hebben ons deze week ingeschreven voor het schoolfruit voor dit schooljaar. Áls we worden ingeloot dan zal daar over
circa een maand via het Waayernieuws meer over worden uitgelegd.
We hebben in ieder geval -net als vorig schooljaar- afgesproken dat de vrijdag ‘koekdag ‘ is en alle overige dagen fruitdagen
zijn. Dit betekent dat alle leerlingen op ma t/m donderdag voor hun 10-uurtje fruit van u meekrijgen.
Vanaf 1 augustus is het wettelijk verplicht om een zichtbaar rookvrij schoolplein/schoolgebouw te hebben. De aanduiding
hiervoor is inmiddels besteld en binnenkort zal bij beide hekken ook duidelijk worden dat roken in en om het schoolgebouw
niet toegestaan is. Per 1 januari 2021 controleert de inspectie (VWA) hier ook op.
Honden op het plein
Voor de veiligheid van onze leerlingen én ouders is het niet toegestaan om honden mee te nemen op het plein.
Zou u hier alstublieft rekening mee willen houden?

Schoenen (herhaling)
We zijn gestart 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.
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Rioleringswerkzaamheden
Voor de komende tijd staan er vanuit de gemeente werkzaamheden gepland aan het riool bij onze school en op ons plein.
Zoals u op de tekening hiernaast ziet zullen we
er overlast van ondervinden maar blijft er genoeg
plein ‘over’ om te spelen.
De gemeente heeft het dorpshuis ook nog op
de tekening staan, we gaan uit van een
‘waarschijnlijke weergave van de werkelijkheid’.
Hoe de werkzaamheden verder gaan in bijv. het pad
naar de Dreef is ons verder niet bekend.
We gaan het zien…

Namens Lingia gym
Sporten doet iets met je!! Onder het mom ‘Bewegen is gezond’ doet de sportvereniging “Lingia” te Wadenoijen mee aan de
actie ‘Nationale sportweek’ in samenwerking met het NOC*NSF.
Met Roseanna Stap als nieuwe trainster, nodigt Lingia de leerlingen van basisschool ‘De Waayer Wasdenoijen’ uit om in de
maand september 2 GRATIS lessen op maandag van 17.00 tot 18.00 uur te volgen. ( op 7, 14, 21 of 28
september) Bij veel animo wordt er misschien een extra les ingepland.
In de maand oktober kan een eventueel abonnement worden afgesloten met de te gekke actie van de AH.
Van 14 t/m 27 september kun je namelijk bij Albert Heijn sparen voor sportvouchers die tot en met 25 oktober verzilverd
kunnen worden!
Wil jij ook sfeer komen proeven bij onze gezellige club ? Meldt uw kind aan via de app op nummer 06 – 46 15 58 52.
We hopen je snel te zien zodat je kan zien & ervaren wat wij bij onze club doen!
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