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Ziekmeldingen doorgeven
We werken al geruime tijd met het ouderportaal. Uit de enquête
die we hebben gehouden blijkt dat de ouders tevreden zijn
hierover. Ook de leerkrachten zijn erg tevreden over het
werken/communiceren via dit portal. Eén van onze afspraken is
dat we ziekmeldingen niet via dit ouderportal doen. Dit blijft ook
voorlopig zo. Wilt u a.u.b. ziekmeldingen telefonisch aan ons
doorgeven en niet per mail of door een bericht in het
ouderportaal?
Staking 30 en 31 januari
Op 30 en 31 januari is de school gesloten. U heeft hier bericht over ontvangen
via het ouderportaal.
Oudercafé in de Wagemakerschool!
Het Oudercafé is een initiatief van Bibliotheek Waterland.
Deelname aan het Oudercafé werkt positief op de
begeleiding van het kind gedurende de schooltijd. De
ouders worden gestimuleerd om zelf ook aan hun eigen
(taal)ontwikkeling te werken. In het wekelijks Oudercafé
wordt groepsgewijs in een gezellige sfeer besproken
welke thema’s er in de school actueel zijn, wat er in de
nieuwsbrief van de school staat, wat de school die periode
van de ouders verwacht, hoe ouders hun kinderen kunnen
helpen met lezen en huiswerk, enz.
Ilonca Erhardt is de coördinator van het oudercafé. Zij werkt bij
de Bibliotheek Waterland als coördinator oudercafé en
Voorleesexpress.
Vanaf maandag 3 februari organiseert zij iedere week een
oudercafé op de Wagemakerschool.
Zij wil graag met ouders een kopje koffie of thee drinken en de
actuele schoolzaken uitleggen en bespreken. Denk bijvoorbeeld
aan het bespreken van de nieuwsflits of het uitleggen van een schoolproject. Als
je zelf meer wilt weten over een onderwerp op school kan dat natuurlijk ook.
Vanaf 3 februari zal zij iedere maandag van 8.30 – 10.00 uur op school zijn
voor het oudercafé, je bent van harte welkom!
Email: ierhardt@bibliotheekwaterland
Mobiel: 06-82320102

Personele informatie
Ondanks het enorme te kort aan invallers lukt het ons om
intern de afwezigheid van personeel op te lossen door de
extra inzet van onze leerkrachten en van Lukida
(https://lukida.nl).
• Heleen(leerkracht groep 5) was afgelopen maandag en dinsdag afwezig
vanwege ziekte. We hebben dit intern op kunnen lossen door Angela te vragen
om op maandag les te geven en op dinsdag hebben we Lukida gevraagd om
deze dag met creatieve vakken te verzorgen.
• Op de vrijdagen hebben we nog steeds geen invulling voor de openstaande
dag voor groep 8. We vullen dit al maanden intern op door o.a. de extra inzet
van onze leerkrachten.
• Op vrijdag 17 januari geeft Brigitte (leerkracht groep7) les aan groep 8 en
geeft Lukida creatieve vakken aan groep 7. We proberen op deze wijze niet
slechts één groep te laten genieten van de creatieve dag die Lukida voor ons
verzorgd.
• Op donderdag 23 januari geeft Peggy (leerkracht bij Opspoor) les aan groep 8
omdat Mirella op school alle administratie moet verzorgen voor het middelbaar
onderwijs.
• Op 24 januari komt Lukida nogmaals een creatieve dag verzorgen in groep 8.
Pensioen
Irene, die les geeft aan de kleutergroep de Futen gaat aan
het einde van dit schooljaar met pensioen. Zij werkt 2 ½
dag per werk. We zullen voor deze dagen een nieuwe collega
moeten zoeken.
Heeft u al gehoord dat……
➢ De groep 8 leerlingen voorlezen bij de leerlingen van de groepen 3 en 4
tijdens de nationale voorlees dagen?
➢ De leerlingen van groep 8 les hebben gekregen van het ICT lab van Opspoor?
Belangrijke data
Vanaf 13 januari
30 en 31 januari
5 februari

7 februari
Week van 10 februari
14 februari en 2 maart
9 maart

Start afname Cito toetsen

School gesloten i.v.m. landelijke staking
Open muzieklessen groepen 1 t/m 4
Nadere informatie volgt.
1e Rapport mee
Start ouder/kind gesprekken
Studiedag – alle leerlingen vrij
Start schoolbasketballtoernooi

JouwSportPas (JSP) is weer begonnen!
Je kunt je nu weer inschrijven voor de JSP lessen vanaf de voorjaarsvakantie. 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 in samenwerking met basisscholen
en lokale sportaanbieders in opdracht van de gemeente Landsmeer.
Sporten
Deze periode zijn er 5 sporten waar je uit kunt kiezen.
Weerbaarheidstraining: Kidsafety is een toonaangevend weerbaarheidsprogramma dat doorlopend
wordt gegeven in combinatie met vechtsport elementen. Het programma is bedoeld voor kinderen van 5
t/m 12 jaar.
Sportvissen: Heb jij altijd al eens een grote vis aan de haak willen slaan? Kom dan vissen bij
Hengelsportvereniging Landsmeer!
Volleybal: Cool Moves Volleybal is een teamsport waarbij jongens en meisjes samen trainen en
wedstrijdjes spelen
Atletiek: Atletiek is door haar veelzijdigheid een ideale sport om de jeugd op een speelse en gevarieerde
manier haar talenten te leren ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de prestaties kan verbeteren en
zichzelf leert uit te dagen.
Tennis: Met speciale ballen, banen, oefeningen en een vrijwillig wedstrijdprogramma leren kinderen t/m
12 jaar de sport razendsnel te spelen.
Aanmelden en deelname
Ga naar www.teamsportservice.nl/westfriesland, klik op de “JouwSportPas” button en klik voor het
aanbod op de “JouwSportPas 2020” tegel en klik om de gemeente waar u wilt sporten. U kunt 1 sport naar
keuze kiezen en deze gelijk afrekenen. U kunt natuurlijk ook meerdere sporten proberen. Inschrijven is
mogelijk tussen 15 januari en 14 februari. Deze kennismakingslessen worden gegeven tussen
voorjaarsvakantie en de zomervakantie. 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. Houdt 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. Hiervan
wordt u op de hoogte gebracht.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Zaanstreek Waterland, tel.
0229-28 77 00 of mail naar jspwf@teamsportservice.nl.

Op zaterdag 1 februari gaan wij op een basisschool filmopnamen
maken voor de afstudeerfilm Blauwe Maandag van de
Nederlandse Filmacademie. Hiervoor zijn wij op zoek naar
kinderen tussen de 8 en de 12 jaar die het leuk vinden om een
keertje op een echte filmset te staan!
Lijkt jou dit leuk? Laat een van je ouders/verzorgers dan een mailtje
sturen met je naam, leeftijd, foto en hun telefoonnummer naar
blauwemaandag.film@gmail.com
Wie weet zien we jou binnenkort bij ons voor de camera!

