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Nieuwe leerkracht en de rapporten groep 6
Zoals u weet gaat Kitty stoppen met haar werk op de
Wagemaker. Haar laatste werkdag is op donderdag 31 januari.
Zij zal op deze dag zelf de rapporten meegeven aan haar
leerlingen. Dit is eerder dan de andere groepen. Die krijgen hun
rapport op 8 februari mee naar huis.
De kandidaat die wij gevonden hebben voor de groep 6 komt
definitief vanaf 25 februari les geven aan de groep 6. Haar
naam maken we binnenkort bekend omdat op haar huidige
school nog niet bekend is dat zij per genoemde datum
vertrekt. We zijn erg blij dat er een nieuwe collega bij ons wil
komen werken. Zoals u weet zijn er bijna geen leerkrachten
te vinden in het basisonderwijs. We moeten nu proberen om de twee weken te
overbruggen van 1 februari t/m 14 januari. We zijn hier druk mee bezig.
Open les muziek voor de groepen 1 t/m 4, ouders, opa’s en oma’s welkom
In de hele school krijgen de leerlingen muziekles van een
professionele muziekdocent. De onderbouw groepen hebben
een open les op woensdag 6 februari. Op onderstaande tijden
mag u de les bij komen wonen.
8:30 - 8:55 uur de Futen
9:00 - 9:25 uur groep 3
9:30 - 9:55 uur de Grutto’s
10:00 - 10:25 uur groep 4
We hopen op een grote opkomst.
BSO KIDS
Heeft u uw kind al aangemeld voor de buitenschoolse
opvang (BSO)? In de voorjaarsvakantie, de week van 18
februari, gaat BSO Kids Wagemaker van start. Op deze
sportieve BSO krijgen de kinderen verschillende spellen en
sporten aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan bal- en
tikspellen maar ook aan activiteiten zoals voetbal en handbal.
Slecht weer? Geen probleem! Dan gaan ze gezellig knutselen, lezen, spelletjes
doen of sporten in de gymzaal. Daarnaast krijgen zij een gezonde en lekkere
snack. De BSO is hiermee niet alleen leuk om naar toe te gaan,

maar stimuleert ook gezonde voeding én is goed voor de motorische ontwikkeling
van uw kind. De BSO is vijf dagen in de week geopend en biedt voorschoolse
opvang van 7.00 tot 8.30 uur en naschoolse opvang van 14.00 tot 18.30 uur.
Neemt u nu via de Tinteltuin buitenschoolse opvang in de Wagemakerschool af?
Ook dan dient u zich opnieuw aan te melden. Voor meer informatie en het
aanmeldingsformulier gaat u naar www.kidskinderdagverblijf.nl/bsokids. Heeft u
nog vragen? Neem dan telefonisch contract op via 0299 456 195 of stuur een email naar info@kidskinderdagverblijf.nl
Heeft u al gehoord dat……
 De nationale voorleesdagen weer van start zijn gegaan en
dat de onderbouw elke middag naar het speellokaal gaat
om te genieten van een leuk of spannend verhaal
voorgelezen door een juf?
 De groep 5 van Eva een quiz, met als thema “Ik hou
van Holland” met haar kinderen heeft gedaan voor alle
ouders van deze groep en dat dit een groot succes was met een grote
opkomst?
Belangrijke data
08 februari
11 februari
15
18
22
26
29

februari
t/m
februari
februari
maart

Rapport mee
Start ouder-/kind-gesprekken groepen 1 t/m 7
(U ontvangt via het ouderportaal een uitnodiging om in te schrijven)
Studiedag – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Start schoolproject “Reis om de wereld”
Afsluiting schoolproject

http://newtechkids.com/voorjaarsvakantie-2019-computer-science-bootcamp-7-12-years/

