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Staking 15 maart en petitie tekenen
Zoals u weet is er op vrijdag 15 maart een
onderwijsstaking. De Wagemaker is op deze dag gesloten.
Er is voor het personeel een manifestatie georganiseerd
op het Mailieveld in Den Haag. Voor de Wagemaker is een
petitie aangemaakt voor de actieweek van 11 tot en met
15 maart, waarin de stakingsdag valt. We voeren actie voor een betere
onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. Ook moet er een
plan komen om het lerarentekort op te lossen en te voorkomen dat onze
leerlingen straks geen leerkracht meer hebben voor de klas. Steun de actie en
teken de petitie op;
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/596396

Jaarproject: Reis om de wereld
Ons jaarproject is inmiddels gestart en begint vorm te krijgen.
Door de hele school is dit zichtbaar. Wereldkaarten, materialen
uit andere landen etc. De groepen vullen dit op eigen wijze in.
Vanuit de wereld-oriënterende methode (Blink) waar we dit jaar
mee gestart zijn worden er bijzondere lessen in projectvorm
gegeven waarbij de leerlingen ontdekkend leren. Onze kleuters
gebruiken hier, voor de ondersteunende lessen zelfs de
kleuteruniversiteit voor.
https://www.kleuteruniversiteit.nl/

Heeft u al gehoord dat……
 Renske woensdag 13 april een studiedag heeft en er dus geen gymlessen
zijn voor de groepen 3 t/m 8?
 In het ouderportaal in “de boekenkast” informatie is te vinden over het
basketbal- en het voetbaltoernooi?
 Er in het team en in de open MR vergadering van de Wagemaker een
discussie is geweest over “het organiseren van ons onderwijs in de
toekomst” en dat hier interessante dingen uit zijn gekomen?
 De notulen van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) in
het ouderportaal in de boekenkast zijn te vinden?
Belangrijke data
15 maart
29 maart
4 april
12 april

School gesloten i.v.m. onderwijsstaking
Afsluiting schoolproject
Theoretisch verkeersexamen gr. 7
Groepen 7 en 8 naar Artis

