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Staking en acties op 15 maart
Zoals u in de media heeft kunnen vernemen wordt er op
vrijdag 15 maart een staking georganiseerd in het
onderwijs. De Wagemaker doet aan deze actie mee en is op
die dag gesloten. Onder aan deze weekflits vindt u een
brief van onze bestuursmanager Chris van Meurs. Hierin
een oproep om met elkaar in debat te gaan over de toekomst van het onderwijs in
Nederland. Op de Wagemaker zullen we aanstaande vrijdag met ons personeel in
gesprek gaan op de studiedag, en ouders die hun ideeën willen laten horen zijn
welkom op de, openbare MR vergadering van dinsdag 5 maart. Niet in de
hieronder genoemde actieweek van 11 maart.
Nationale voorleesweek
Afgelopen zaterdag heeft de voorleeskampioen van
De Wagemaker, Quinty Kloosterboer (groep 7),
meegedaan aan de Regiowedstrijd van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Deze vond plaats in Bibliotheek Waterland in
Purmerend. Quinty las voor uit Ibbeltje van Annie MG Schmidt. Ze deed het
ontzettend goed, kreeg ook een erg mooi jurycommentaar. Er streden 12
kandidaten om de titel. Helaas heeft Quinty niet gewonnen, maar we zijn
ontzettend trots dat ze onze school heeft vertegenwoordigd.
Schoolschaakclub
Twee teams hebben meegedaan aan het Waterlands-scholen-schaakkampioenschap voor basisscholen. Hoewel geen kampioenen dit jaar, hebben de
teams zich heel goed geweerd. Een 1e en een 3e plek in hun poule is dan ook
zeker verdiend en een felicitatie waard.
Prikstok challenge
De groep 8 van de Wagemaker is genomineerd door de
groep 8 van de Stap voor de Prikstok Challenge.
Vanmorgen om half negen kregen de leerlingen van groep
8 de “prikstokken”’ van de leerlingen van de Stap. Zij
zullen met de stokken de omgeving van de school “onder
handen” nemen en les krijgen over een gezonder
leefmilieu. We hopen dat ze zich bewust worden van de hoeveelheid zwerfvuil en
wat je zelf kan bijdragen aan het verminderen hiervan.

Heeft u al gehoord dat……
 We morgen een stuidedag hebben en dat de leerlingen vrij zijn?
 Dat we volgende week vakantie hebben en dat we u een prettige week toe
wensen?
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Studiedag – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Start schoolproject “Reis om de wereld”
Afsluiting schoolproject

Dansschool Charming Dancing Days, gevestigd op Skoon 27 in Oostzaan, opent tijdens de
scholen-staking op 15 maart haar deuren voor alle basisschool leerlingen.
Lekker een dag lang dansen!
Van 08:30 tot 14:30 uur dansen (diverse dansvormen), chillen, spelen, incl lunch en limonade.
Groep 1 t/m groep 3, 08:30 tot 12:00 uur €15,00 p.p.
Groep 4 t/m groep 8 08:30 tot 14:30 uur €30,00 p.p.
Meld je aan via administratie@dancingdays.nl

Met vriendelijke groet,
Mireille Feddema
Dancing Days

Studioadres:
Skoon 27
1511 HV Oostzaan
Mobiel:
+ 31 6 22 66 1951
Email algemeen:
info@dancingdays.nl
Website:
www.charmingdancingdays.nl

