Weekflits
Nr. 19
Excuus Weekflits dag later
Gisteren was het bijzonder druk op school met allerlei
activiteiten en gesprekken waardoor we niet in de gelegenheid
waren om de Weekflits op tijd te versturen.
Onze excuses hiervoor.
Intekenen Oudergesprekken en update ouderportaal
Binnenkort krijgt u van ons een bericht in het
ouderportaal met de aankondiging dat u kunt
intekenen voor de oudergesprekken. Ouders met
meerdere kinderen op school krijgen de
mogelijkheid om 24 uur eerder in te tekenen.
De groepen 6 (ivm vertrek Kitty) en de groep 8 (Sareena zwangerschapsverlof)
hebben nu geen gespreksronde.
Privacywet
U heeft van ons een formulier gehad over de privacywet
en in dit formulier vragen we u toestemming voor het
gebruik van foto’s b.v. in het ouderportaal, in de
schoolgids etc. Annie is druk bezig om alle gegevens te
verwerken. Als de inventarisatie klaar is dan gaan we
bekijken wat dit betekent voor het gebruik van foto’s op de Wagemaker. Foto’s
plaatsten in de Weekflits van activiteiten en b.v. in een fotoalbum in het
ouderportaal wordt wel bijzonder ingewikkeld. Hierdoor ziet u in de Weekflits, het
fotoalbum en het ouderportaal minder foto’s.
We houden u op de hoogte.
Verkeerssituatie rond de school
In de vorige weekflits hebben we dit onderdeel onder uw
aandacht gebracht en inmiddels ook bij de gemeente en Veilig
Verkeer Nederland. In de Weekflits zijn we vergeten te
melden/te vragen of ook de fietsende kinderen en/of
volwassenen uit willen kijken omdat er al een aantal
incidenten zijn geweest? We houden dit onderwerp de
komende tijd op de agenda en hopen dat we samen voor een veilige
schoolomgeving gaan zorgen.
Heeft u al gehoord dat……
 De onderbouw groepen een open muziekles hebben op woensdag 6 februari.
En dat er meer info staat in de vorige Weekflits?

 We afscheid hebben genomen van Kitty en dat Brigitte, die aan onze groep 6
les komt geven na de voorjaarsvakantie, zich in de volgende Weekflits aan u
voorstelt?
 Sareena bevallen is van een dochter met de naam Ira-Mae Steenhart en dat
het met moeder en kind goed gaat en we haar van harte feliciteren?
Belangrijke data
08 februari
11 februari
15
18
22
26
29

februari
t/m
februari
februari
maart

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

De (Jeugd)SportPas (JSP) is weer begonnen!
Dit is de alweer de derde (Jeugd)Sportpas (JSP) ronde. Vanaf deze periode zijn er
2 periodes voor de zomervakantie met JSP lessen. Het eerste aanbod start na de
voorjaarsvakantie en het tweede aanbod start na de meivakantie. De folder wordt
nu per periode digitaal via de scholen verspreid. Er komt ook per periode een
poster op de school te hangen met informatie. Met de JSP krijgen deelnemers de
kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te
worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice ZaanstreekWaterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de
gemeente Landsmeer.
Aanmelden en deelname
Altijd al atletiek willen doen of turnen, volleyballen en mountainbiken? Dat is nu
mogelijk! Op de website staat ook veel ander uitdagend aanbod. Ga naar
jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland, klik op de evenementen &
activiteiten button en vervolgens op “JSP Feb-Nov”. U kunt 1 sport naar keuze
kiezen en deze gelijk afrekenen. U kunt natuurlijk ook meerdere sporten proberen.
Inschrijven is mogelijk tussen 18 januari en 14 februari. Deze
kennismakingslessen worden gegeven tussen voorjaarsvakantie en de
meivakantie. Kijk voor alle data en tijden op de website. Staat de sport niet meer
op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website, in dat geval,
in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. Er zijn ook JSP lessen die
uit meer of minder dan vier lessen bestaan.
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of
geannuleerd worden. Hier van wordt u op de hoogte gebracht.

Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice
Zaanstreek-Waterland, Peter Bakker, tel. 0229-28 77 00 of mail naar
pbakker@teamsportservice.nl.

