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Ouders welkom!!! Staking op 30 en 31 januari
Aanstaande donderdag en vrijdag staakt het onderwijs
zoals u uit de media en van ons heeft vernomen. De
meeste collega’s van de Wagemaker zullen op de Dam in
Amsterdam aanwezig zijn. U bent als ouder natuurlijk
ook zeer welkom. Na het verzamelen op de Dam om
10.30 uur zal er aansluitend een mars door de binnenstad zijn die weer eindigt
op de Dam. Niet alleen de leerkrachten maken zich zorgen over het onderwijs
maar ook veel ouders doen dit.
Laat uw stem horen en kom ook naar de demonstratie!
Rapportcijfers gymnastiek
Zoals u weet is Renske, onze vakleerkracht lichamelijke oefening
al geruime tijd afwezig. Renske verzorgt de gymlessen. De
leerkracht is tijdens de lessen van Renske op school om andere
activiteiten te doen. Het is voor de groepsleerkracht dus bijzonder
lastig om een cijfer te geven voor dit vak. We hebben daarom
besloten om in het komende rapport geen cijfer in te vullen voor
dit vak voor de groepen 3 t/m 8. We zijn achter de schermen druk bezig om te
kijken of we een invaller kunnen vinden om de bewegingslessen over te nemen.
Echter tot nu toe zonder resultaat.
Groep 8 rapport een week later
Zoals u weet is Mirella druk bezig met de gesprekken met de
ouders van groep 8 voor het definitieve schooladvies. De
rapporten zullen voor groep 8 een week later meegegeven
worden. Dit zal op donderdag 13 februari gebeuren.
Weet u het nog??
Alle ouders van de Wagemakerschool zijn vanaf
aanstaande maandag en daarna elke maandag van
08.30-10.00 uur………….
Welkom in het Oudercafé!
(in de personeelsruimte van de Wagemakerschool)

Wat doen wij?
· Een kopje koffie of thee drinken
· Alle schoolzaken uitleggen en bespreken
· Praten over berichten uit de weekflits of andere actuele onderwerpen
· Zorgen voor een gezellige sfeer tijdens de bijeenkomst
Heeft u al gehoord dat……
➢ Maatschappelijk werker Rosa van Hal haar volgende spreekuur op de
Wagemaker heeft op maandag 10 februari van 13.30 tot 14.30 uur? En dat
het ook mogelijk is om haar te bellen (06-52017541) of te mailen
( r.v.hal@spirit.nl)?

Belangrijke data
5 februari

Open muzieklessen groepen 1 t/m 4
Nadere informatie volgt.
7 februari
1e Rapport mee
Week van 10 februari
Start ouder/kind gesprekken
14 februari en 2 maart Studiedag – alle leerlingen vrij
9 maart
Start schoolbasketballtoernooi

