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Kerstdiner
Gisteravond werd het traditionele kerstdiner
in alle klassen gehouden. De kinderen en de
klassen zagen er prachtig uit. Er werd
genoten van allerlei lekkere hapjes en
drankjes. De OR heeft de kinderen nog
verrast met een kleine attentie. We kunnen terugkijken op een
zeer gezellige en geslaagde avond. Buiten was door de O.R. voor
alle ouders een kerstborrel geregeld. Deze werd gesponsord door Poelierbedrijf
Jonker uit Oostzaan en door onze eigen Nils van Moos drankenhandel. Het werd
een zeer druk bezocht samenzijn en er zijn dan ook veel consumptiebonnen
verkocht. De opbrengst komt weer ten goede aan onze leerlingen.
Vanmorgen waren er alweer ouders en leden van de OR aanwezig om de school te
ontdoen van alle kerstversiering. Alle ouders hartelijk dank voor het lekkere
eten/drinken en de OR hartelijk dank voor hun hulp bij het regelen van dit
jaarlijkse kerstfeest.
Kerstvakantie
De laatste schoolweek van 2018 is bijna voorbij en we gaan
genieten van een heerlijke, welverdiende kerstvakantie.
Namens het team van de Wagemaker wens ik leerlingen en
hun ouders prettige feestdagen en alvast een gezond 2019
toe.
Vacature nog niet ingevuld
Zoals u heeft kunnen lezen is er vanaf 1 februari een vacature in
groep 6. Het betreft een full time baan. Er is een advertentie op
Indeed gezet en op de site van OPSPOOR (ons bestuur). Eén
sollicitant hebben we gesproken maar helaas vonden we deze
kandidaat, die voor drie dagen wilde komen werken niet geschikt.
Ik sluit de advertentietekst bij bij deze weekflits met aan u het verzoek om deze
zoveel mogelijk te delen op sociale media. We hopen op reacties.
Alvast hartelijk dank.
Privacy wet
In de weekflits nummer 36 van 21 juni 2018 hebben we u
gemeld over de nieuwe privacywet. Scholen hebben hier ook
mee te maken. We zullen vanwege deze wet een aantal
stappen, samen met u moeten nemen om aan deze wet te
voldoen. Kort na de kerstvakantie krijgt u b.v. van ons een
formulier waarop u toestemming kan geven voor gebruik van beeldmateriaal.

In het ouderportaal in de “boekenkast’ staan een aantal documenten waarin u
kunt lezen hoe de Wagemaker, maar ook ons bestuur met deze wet omgaat.
Neemt u vast een kijkje in de stukken die in het ouderportaal hangen!
Lianne terug in de Gruttogroep, dank aan Carry!
Na de kerstvakantie komt Lianne weer terug in de
Gruttogroep. We zijn erg blij dat Carry het hele
zwangerschapsverlof heeft willen werken in de
Gruttogroep. Lianne heeft de eerste drie weken na
de kerst echter nog een paar dagen verlof.
Dit betekent dat we drie weken (helaas) drie
leerkrachten voor deze groep hebben. Gelukkig wel allemaal vertrouwde gezichten
Carry werkt op maandag, Lianne op de dinsdag en woensdag en Joke op de
donderdag en vrijdag. Na deze weken geven Lianne (ma t/m woe) en
Joke (do en vrij) les aan de groep.
Carry vervangt Patricia tijdens haar zwangerschapsverlof)
De leerlingen van kleutergroep de Futen krijgen les van Irene (ma, di en vrijdag)
en Carry (woensdag en donderdag) wanneer Patricia met zwangerschapsverlof
gaat. Dit zwangerschapsverlof start ongeveer na de meivakantie. We zijn erg blij
dat Irene en Carry samen aan de Futengroep les gaan geven.
Heeft u al gehoord dat……
 De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in 2019 afscheid nemen buiten de school
en dat de leerlingen alleen naar hun groep toe gaan?
 We alle ouders bedanken voor hun hulp in 2018 en dat we in het nieuwe jaar
hopen dat we weer op hun steun mogen rekenen?
 Beide kleutergroepen naar verzorgingshuis "de Keern" zijn geweest en dat de
leerlingen hier hun zelfgemaakte kerstkaart persoonlijk aan de bewoners
mochten overhandigen?
Belangrijke data
20 december
21 december
24 december t/m
4 januari

Kerstdiner
12.00 uur leerlingen vrij
Kerstvakantie

