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Personele situatie
Na de voorjaarsvakantie komt Eva terug van haar zwangerschapsverlof. Dit
betekent dat Jan van den Heuvel op de woensdag en
donderdag niet meer op de Wagemaker in valt. Ook Sharon,
die op dinsdag ondersteunend werk doet zal niet meer bij
ons invallen. Wij bedanken beiden en hopen in de toekomst,
indien nodig, weer gebruik te mogen maken van hun
vakmanschap.
De werkzaamheden van Eva zien er als volgt uit;
Maandag
Les geven aan groep 7
Dinsdag
Ouderschapsverlof Eva. Poldy blijft de hele week groep 4 doen
Woensdag
Les geven aan groep 6
Donderdag
ondersteuning
vrijdag
Les geven aan groep 8
Gymnastiek: Ilse komt na de voorjaarsvakantie nog één keer op woensdag lesgeven en we zoeken vervanging voor zowel de maandag als de woensdag. We
wisten vooraf dat Ilse maar een beperkt aantal dagen kon invallen voor Renske.
We bedanken Ilse alvast voor haar inzet.
Nieuwe bibliotheekboeken
Bij onze jaarlijkse boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek hebben wij met de
verkoop van de boeken van de leerlingen 369,21 euro binnen gekregen. Dit
bedrag is ingezet om de bibliotheekcollectie uit te breiden.
Twee bibliotheekouders zijn hiermee aan de slag gegaan en het eerste gedeelte
van de nieuwe collectie is binnen. De moeder van Sep & Iva, Yvonne, is samen
met de moeder van Ben & Noor, Gerthe, aan de slag gegaan.
Eerst hebben ze bij de leerlingen navraag gedaan welke boeken ze misten in
onze bibliotheek. De serie van de Harry Potter boeken
werd veel genoemd, daarnaast bleken er nog veel meer
wensen.
En deze week kwam de eerste lading binnen. Nu nog
even in het systeem invoeren en de leerlingen kunnen
weer heerlijk lezen.
Dank jullie wel Yvonne en Gerthe voor jullie hulp bij de
aanschaf van de vele nieuwe boeken en dank aan onze
leerlingen die kenbaar hebben gemaakt wat ze misten in
onze bibliotheek.

Start Oudercafé
Afgelopen maandag was de start van het
Oudercafé. Er waren 2 ouders en het was een
geslaagd uurtje! Natuurlijk hopen we op nog
meer ouders.
Komt u volgende week ook een kopje
koffie of thee drinken?
In de vorige weekflits staat beschreven wat we
tijdens het oudercafé onder andere doen.
Voor informatie bellen of mailen naar
Ilonca Erhardt Email: ierhardt@bibliotheekwaterland
Mobiel: 06-82320102
Heeft u al gehoord dat……
➢ Vandaag groep 8 een creatieve dag krijgt aangeboden en dat Lukida deze dag
gaat verzorgen?
➢ Noa, een oud leerling van de Wagemaker een snuffelstage komt lopen in
groep 8 van 6 t/m 9 april?
➢ Groep 8 deze week les heeft gekregen van iemand die de beroepen in de
Zeevaart onder de aandacht kwam brengen en dat zij ook nog een les kregen
vanuit het IT lab van Opspoor over virtuele films maken?
➢ De open muziekles voor de groepen 1 t/m 4 succesvol was en dat de ouders
en grootouders erg genoten hebben?
Belangrijke data
7 februari
Week van 10 februari
14 februari en 2 maart
17 t/m 21 februari
9 maart

1e Rapport mee
Start ouder/kind gesprekken
Studiedag – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Start schoolbasketballtoernooi

