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Leerlingenraad
Deze week zijn we gestart met de leerlingenraad op de
Wagemaker. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn twee
vertegenwoordigers gekozen die een aantal keer per jaar
met René vergaderen om te kijken wat er leeft in de school.
In hun groep brengen de leerlingen verslag uit wat er
besproken is tijdens de bijeenkomsten. Op dit ogenblik
inventariseren de leerlingen van de leerlingenraad in de groep welke punten er
volgens hun klasgenoten aan de orde moeten komen. Deze punten gaan we
bespreken tijdens de volgende vergadering.
De gemeenteraad van Landsmeer is ook gestart met hun leerlingenraad. Van alle
scholen in Landsmeer zullen twee leerlingen uit de groep 7 naar de bijeenkomsten
gaan. De leerlingen vergaderen dan op het gemeentehuis in de raadszaal. Deze
groep gaat bekijken wat er in Landsmeer nodig is aan verbeteringen.
De veiligheid van uw kind!
Diverse ouders hebben René aangesproken en hun zorgen geuit
over de verkeersveiligheid rond de school. Vooral de hoeveelheid
auto’s bij het in- en uitgaan van de school zorgt voor gevaarlijke
situaties. We hebben hier al aandacht aan besteed in de
Weekflits, Veilig verkeer Nederland naar de verkeerssituatie laten
kijken, op de tegels bij de ingangen schildering aan laten
brengen waaruit het verzoek te halen is om naar school te lopen
of te fietsen maar tot nu toe onvoldoende resultaat. Er is nu weer contact geweest
met Veilig Verkeer Nederland en de wijkagent. Laatst genoemde zal regelmatiger
een kijkje komen nemen bij school en indien nodig bekeuren. We willen immers
dat onze leerlingen veilig naar school kunnen komen.
Personele bezetting groep 6
Ons bestuur heeft een geschikte kandidaat gevonden. Er
worden nu gesprekken gevoerd over de datum waarop
deze leerkracht kan beginnen op de Wagemaker. Het
bestuur streeft naar overgang op 1 februari. Kitty
vertrekt op deze datum dus dan zou dit heel goed aansluiten. Het is niet zeker dat
dit gaat lukken. We zijn blij dat er een leerkracht gevonden is.

Heeft u al gehoord dat……
 Het buiten afscheid nemen van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in de MR
vergadering is besproken en dat we dit over drie maanden evalueren maar dat
het fijn is om 100% aandacht voor de leerlingen te hebben?
 De notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad in het
ouderportaal hangen?
 We al veel toestemmingsformulieren voor het gebruik van foto en film
materiaal terug hebben gekregen maar dat we dit nog niet van iedereen
ontvangen hebben en dit wel graag willen?
 Er op 6 februari een open les is voor ouders die de muziekles bij willen wonen
voor de groepen 1 t/m 4 en dat u de lestijd van ons nog te horen krijgt?
 Door het vertrek van Kitty de rapporten eerder mee gaan met de leerlingen
van groep 6 zodat Kitty deze nog kan bespreken met de leerlingen?
Belangrijke data
08 februari
11 februari
15 februari
18 t/m
22 februari

Rapport mee
Start ouder-/kindgesprekken groepen 1 t/m 7
(U ontvangt via het ouderportaal een uitnodiging om in te schrijven)
Studiedag – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

