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Prikstok challenge
De leerlingen van onze groep 8 waren door leerlingen van
obs de Stap genomineerd voor de Prikstok Challenge. De
leerlingen van deze basisschool kwamen naar onze school
om de prikstokken te overhandigen. De uitdaging is om
zoveel mogelijk (zwerf)afval rond de school op te ruimen.
Gisteren zijn onze leerlingen bezig geweest met deze actie
en op de foto hiernaast ziet u het resultaat. Een behoorlijk
aantal vuilniszakken gevuld met vuil.
De Wagemaker geeft de stokken nu door aan groep 8 van
obs de Fuik in Den Ilp. Binnenkort zullen twee leerlingen van de groep samen met
klassenouder Saar de stokken daar overhandigen.
Musical groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben met de leerkracht
gesproken over de afsluiting van hun schoolloopbaan
op de Wagemaker. Door de meeste leerlingen werd de
musical naar voren gebracht als een leuke afsluiting.
Hanneke is nu samen met de leerlingen een leuke
musical aan het uitzoeken. Zij zal ook het inoefenen
voor haar rekening nemen. Jaap gaat met de leerlingen
de teksten inoefenen en Marieke onze zangdocente gaat vocaal met de leerlingen
aan de gang. Bij het inoefenen en het maken van de decors kunnen we
ondersteuning gebruiken. Mocht u hiermee willen helpen wilt u dit dan aan de
leerkracht van groep 8 doorgeven? Het is geweldig dat we samen voor een
geweldige afsluiting voor onze leerlingen kunnen zorgen.
Ondersteuningsteam
De laatste tijd zijn er een paar keer door ouders vragen
gesteld over ons ondersteuningsteam. Ook is het een paar
keer gebeurd dat we met dit team zaten te wachten op de
ouders en deze niet verschenen. Hieronder uitleg wat ons
ondersteuningsteam doet.
Op de Wagemaker krijgen de leerlingen les van een
leerkracht. Dit is in eerste instantie ook uw aanspreekpunt.
Achter de schermen bespreekt onze intern begeleider vier
keer per jaar alle leerlingen met de leerkracht(en) van de groep. De (Cito en
methode) scores, sociale omgang en groei etc. Zij geeft adviezen aan de
leerkracht indien deze dit nodig heeft. Het kan gebeuren dat leerlingen ondanks
deze adviezen nog steeds minder of juist heel goed presteren.

Wanneer leerkracht en intern begeleider aanvullende informatie nodig hebben dan
vragen zij aan de ouders of de leerling in het ondersteuningsteam besproken mag
worden. Hier zitten de leerkracht, de orthopedagoog, de intern begeleider, de
maatschappelijk werker, de directeur van de school en soms de schoolarts bij. Ook
de ouders van de leerling zitten aan tafel. Een grote groep met veel
deskundigheid. Samen bespreken we dan wat er nodig is om de leerling te helpen.
Het kan ook gebeuren dat een leerling dan verder onderzocht moet worden zodat
we gerichter aan de slag kunnen. Van alle stappen/acties zijn de ouders op de
hoogte. Het is belangrijk dat we dit team hebben om het beste te kunnen bieden
aan onze leerlingen.
Heeft u al gehoord dat……
 Op 27 februari de installatie van de leerlingen-gemeenteraad was en dat
onze afgevaardigden Quinty en Sharon uit groep 7 het bijzonder goed
hebben gedaan deze eerste keer?
 Rosa van Hal (Schoolmaatschappelijkwerk) vrijdag 1 maart (morgen dus)
spreekuur houdt van 08.00 uur tot 09.30 uur?
 De BSO van Kids in de Wagemaker veel sportieve activiteiten heeft en werkt
met een activiteitenplan?
Belangrijke data
26 februari
5 maart
15 maart
29 maart

Start schoolproject “Reis om de wereld”
Open MR-vergadering - aanvang 19.30 uur
School gesloten i.v.m. onderwijsstaking
Afsluiting schoolproject

