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Koningsspelen verschoven naar aanstaande maandag 19 april!!!
We lieten u onlangs weten dat we de Koningsspelen op
woensdag 21e gingen doen. We waren in de veronderstelling
dat de Cito-eindtoets op die dag om elf uur afgelopen zou
zijn. Dit blijkt niet juist. De toetsafname duurt langer die dag.
We moesten dus op zoek naar een andere datum. Dit is
aanstaande maandag geworden!!!! Een verzoek om de leerlingen gemakkelijk
zittende sportkleding/buitensportschoenen aan te doen en alvast vanuit huis deze
sportkleding voor buiten aan te doen.
Formatie schooljaar 2021-2022
Voor het komende schooljaar hebben we 1.8 WTF
vacatureruimte. We zoeken hier kandidaten voor. Deze
vacatureruimte is o.a. ontstaan omdat er iets meer geld
beschikbaar is gekomen. Maar ook doordat Hanneke het
komende schooljaar i.p.v. vier dagen twee dagen gaat
werken, er ouderschapsverlof of ontslag is (op)genomen
na een bevalling. Jan is langere tijd in ons team maar nog steeds op invalbasis.
Inmiddels hebben we n.a.v. onze advertentie reacties gekregen en we zullen
volgende week starten met sollicitatie gesprekken.
Pas als we weten wie de vacatureruimte gaat invullen dan kunnen we gaan kijken
wie er aan welke groep les gaat geven in het volgende schooljaar.
Tevredenheidsonderzoek
Op 17 mei vindt op de Wagemaker het
Tevredenheidsonderzoek in één dag plaats! Op die
dag voeren we een gesprek met elkaar over het
onderwijs op onze school. De directie, leerkrachten,
onderwijsondersteuners en een aantal
ouders bespreken met elkaar de uitkomsten van de
digitale vragenlijst, die iedereen in de week/weken
daarvoor heeft kunnen invullen. Met deze
vragenlijst peilen we hoe tevreden ouders,
medewerkers en leerlingen zijn over het onderwijs op onze school Het gaat dan
onder andere over communicatie met ouders, of leerlingen graag naar school
gaan/medewerkers er met plezier werken. Maar ook over de ambities van school
en bestuur en in hoeverre die zichtbaar zijn in het onderwijs en op school.
Wij hopen met het onderzoek een mooi en divers beeld op te halen om zo ook
weer verder te kunnen met alle ontwikkelingen. U ontvangt binnenkort dus per
mail een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête. Mocht u op dit moment
vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

Bericht van de maatschappelijk werker
Na de meivakantie ben ik niet meer verbonden aan de school.
Ik heb een andere baan als gezinsbegeleider in Alkmaar. Mijn
telefoonnummer en mailadres zijn vanaf dan ook niet meer in
gebruik. Ik heb met veel plezier gewerkt in Landsmeer en ga
de mooie omgeving, leuke gesprekken en fijne scholen zeker
missen. Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen dat
ik van u als ouder heb gekregen de afgelopen jaren!
Mijn opvolger zal zich in een volgende nieuwsbrief bekend
maken. Groet, Rosa van Hal (Schoolmaatschappelijk werker)
Bericht van de schoolvoetbalorganisatie KNVB
Helaas hebben we nog steeds te maken met coronavirus
restricties de komende periode. Vanwege deze restricties
rondom teamsporten en het gebrek aan duidelijk perspectief is
het op dit moment nog onduidelijk wanneer er KNVB
schoolvoetbaltoernooien met wedstrijden tussen scholen en
schoolklassen mogen plaatsvinden. De KNVB heeft daarom besloten om dit jaar
af te zien van regio-, districts- en landelijke finaledagen voor het schoolvoetbal.
Heel jammer, maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk. Wel hebben wij
nog de hoop dat we aan het einde van dit schooljaar (rondom juni) de
mogelijkheid zullen hebben om een lokaal toernooi te kunnen organiseren: Het
Schoolkampioenschap van Landsmeer. Vanzelfsprekend zal dit alleen gebeuren
als dit toegestaan is door de overheid en het op een verantwoorde manier
georganiseerd kan worden. Met sportieve groet, Organisatie Schoolvoetbal
Landsmeer
Bericht vanuit het oudercafé
Op Maandag 19 april is er weer een online Oudercafé van 9.15 – 10.00 uur. We
gaan het deze keer hebben over Nederlandse uitdrukkingen en spreekwoorden.
Iedereen is welkom. Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98769841812?pwd=YU9xY3AwZXA3Uk5hdkMzVHg5QWNYZz09

Meeting ID: 987 6984 1812
Passcode: 741691

Heeft u al gehoord dat……
➢ Groep 7 het voorlopig schooladvies ontvangt in de week van 28 juni
tijdens de ouder/kindgesprekken?
➢ Marjanne onze intern begeleider na de meivakantie op maandag(om de
week), dinsdag en woe op de Wagemaker aanwezig is?

