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Ouder/kind-gesprekken behalve groep 6 en groep 8
Volgende week zijn de ouder/kind gesprekken. We
verwachten dat alle ouders intekenen voor een gesprek. De
groep 6 heeft door het vertrek van juf Kitty geen
oudergesprekken. We vinden dit heel spijtig maar het is niet
mogelijk geweest om dit anders te organiseren.
De leerlingen van groep 8 krijgen hun rapport i.p.v. aanstaande vrijdag op
vrijdag 8 maart mee. Hanneke en Jaap, die sinds kort les
geven aan de groep hebben hierdoor iets langer de tijd om een
gedegen rapport te kunnen maken. We hebben de ouders al
meerdere keren gesproken vanwege het schooladvies en dit is
dan ook één van de redenen dat we voor deze groep geen
oudergesprekken hebben. Mocht u desondanks een gesprek willen wilt u dit dan
kenbaar maken?
Even voorstellen
Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Brigitte van
Schie en kom vanaf de voorjaarsvakantie lesgeven aan
groep 6. Ik ben opgegroeid in Dedemsvaart (een klein
plaatsje in de buurt van Zwolle). Vijf jaar geleden ben ik
naar Purmerend verhuisd voor de liefde van mijn leven,
waar ik in oktober mee ben getrouwd. Ik sta inmiddels
zo’n zes jaar voor de klas en kijk vol enthousiasme uit
naar het werken op de Wagemaker. Ik heb er
ontzettend veel zin in om met de kinderen een mooi
laatste half jaar van te maken. Mocht u nog vragen
hebben of nieuwsgierig zijn, de deur staat ’s middags
(bijna) altijd open.
Groeten,
Juf Brigitte

Halt
Afgelopen maandag kwam bureau Halt les geven in groep
7 en groep 8. Het onderwerp was groepsdruk. Wat doe je
als iemand zegt, kom laten we eens iets gaan slopen,
stelen of een sigaret opsteken. Al met al een leerzame
les, waarin met allerlei voorbeelden en filmpjes
aangetoond werd dat (bijna) elk persoon beïnvloedbaar
is, maar je zelf de keuze maakt om eraan mee te doen of niet.
Luizentas
Zoals u in onze jaargids kan lezen is het de bedoeling dat al onze
leerlingen een luizenzak hebben. Een aantal leerlingen in de bovenbouw
zijn niet in het bezit van een luizentas. Bij juf Annie kunt u deze kopen.
De kapstokken zien er meteen een stuk netter uit als alle spullen in
één tas worden opgehangen. Nu liggen er vaak losse tassen/spullen op
de grond en dit maakt een onnodig rommelige indruk.
Ook hebben de leerlingen in groep 7 en 8 een schoolpen en oortjes
voor de chromebook gekregen, deze zijn bij sommige kinderen al stuk.
Ook deze materialen kunt u kopen bij juf Annie voor 2,50. Uiteraard kunt u ook
zelf een koptelefoontje meegeven aan uw zoon/dochter.
Heeft u al gehoord dat……
 Op woensdag 13 februari in groep 6 en 7 de bibliotheek op bezoek komt en
er een les wordt gegeven over programmeren
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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

