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Sintfeest terugblik
Een geweldig feest was het op de Wagemaker met de echte Sint! De Sint heeft
de kinderen van groepen 1 t/m 4 buiten welkom geheten. Er werden optredens
voor de Sint gedaan. Daarna maakte de Sint buiten een rondgang om de school
om de hogere groepen gedag te zeggen.
Bij het feest werden we geholpen door Bianca(voorzitter OR), en met de hulp van
een paar vaders en moeders van de oudervereniging buiten op het plein. Daar
waren we erg blij mee. Ondanks alle Corona perikelen hebben de kinderen een
geweldig feest gehad. De groepen 5 t/m 8 hebben een surprise gemaakt voor
elkaar. In sommige gevallen werd er met de afwezige leerlingen aan beeldbellen
gedaan zodat deze toch een klein stukje van het feest konden volgen.
Ook de pers heeft aandacht besteed aan ons Sintfeest.
https://www.rodi.nl/regio/landsmeer/191609/de-echte-sint-bezoekt-toch-obs-de-wagemaker
kerstinformatie
Het is bijna zover. In je mooiste kleren, ’s avonds naar school
om te dineren met je klasgenoten en de juf/meester.
Op donderdagavond 17 december hebben we ons kerstdiner
van 17.30 tot 18.30 uur.
Hieronder een aantal belangrijke dingen over het feest;
o De deuren gaan open om 17.20 uur.
o Brengen: ouders brengen hun kinderen tot het hek.
Leerlingen lopen naar hun leerkracht die op het plein op hen staat te
wachten.
o Ophalen: de groepen 1/2 worden bij het draaihek aan de onderbouwkant
door u opgehaald om 18.30 uur. (Let op: Fuut bij het draaihek bij de
ingang van de school, Grutto bij het draaihek bij het schoolspeelplein.
o Ophalen: de groepen 3/4 worden bij het draaihek aan de onderbouwkant
opgehaald om 18.35 uur. (Let op: Groep 3 bij het draaihek bij de ingang
van de school, Groep 4 bij het draaihek bij het schoolspeelplein.
o De groepen 5/6 worden bij het hek aan de bovenbouwkant opgehaald om
18.30 uur.
o De groepen 7/8 worden bij het hek aan de bovenbouwkant opgehaald om
18.35 uur.
• De school begint vrijdagochtend gewoon om 8.30 uur. De leerlingen zijn om
12 uur uit, dan begint de Kerstvakantie t/m vrijdag 1 januari 2021.
• Maandag 4 januari 2021 begint de school weer.

Formatie groepen 5 t/m 8 na de kerst
In de vorige Weekflits heeft u kunnen lezen dat
Hanneke (groep 8) in januari drie dagen zou gaan
werken. Door gunstige omstandigheden echter is
het voor haar toch mogelijk om vier dagen te
blijven werken. Hier zijn we erg blij mee. Waar we
ook blij om zijn is dat Brigitte terug komt op school
na haar zwangerschapsverlof en dat Jan, die inviel voor het zwangerschapsverlof
van Brigitte bij ons op school kan blijven om les te geven na de kerstvakantie.
We hebben onderstaande indeling gemaakt.
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Heeft u al gehoord dat……
➢ We gevraagd hebben of alle leerlingen een glazen potje mee willen nemen
met een waxine-kunstlampje hierin om te gebruiken bij het kerstdiner
maar dat een heleboel leerlingen dit nog moeten meenemen?
➢ We van enkele leerlingen waar we geen fotootje van hebben voor ons
administratiesysteem(Parnassys) een fotootje maken omdat we nog geen
foto hebben doordat de schoolfotograaf dit jaar pas aan het eind van het
schooljaar komt?
➢ Dat op maandag 14 december Gabriëlla Visser naar het Oudercafé komt en
dat zij Leerplichtambtenaar is in Landsmeer en dat ze komt vertellen wat
dat precies betekent en dat jullie van harte welkom zijn om 8.45 uur in de
bibliotheek?

