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Onze Koningsspelen een groot succes
Afgelopen maandag hebben we de
Koningsspelen op de Wagemaker gehouden.
Onze gymdocent Corné had een geweldig
draaiboek gemaakt. Het weer was prachtig en
mede hierdoor werd het een geweldige dag.
Dans en sport en spel wisselden elkaar af. De
groepen konden zowel binnen als buiten
punten verdienen met de activiteiten. Doordat
hier een slim systeem aan was gekoppeld
konden zowel de jongere leerlingen als de
oudere leerlingen de winnaar van de school worden. Groep vier is
dit uiteindelijk geworden. Een sportieve dag is het geworden. Alle
onze leerlingen kregen als aandenken een echte medaille.
Extra handen in de klas
In de periode vanaf de meivakantie tot aan de
zomervakantie zullen Merel, Noa, en Teun een dag
extra in de Wagemaker werkzaam zijn om te
ondersteunen bij diverse (les)activiteiten. Zij doen
alle drie de opleiding om leerkracht basisonderwijs
te worden. Merel en Teun lopen al dit hele
schooljaar stage bij ons en Noa werkt al het hele
jaar bij ons als klassenassistente. We kregen vanuit het ministerie een subsidie
om dit mogelijk te maken. Dit zorgt in de school voor extra handen in de klas. Dit
is niet de landelijke subsidie. Hier moet eerst een plan voor geschreven worden
zoals u in de brief van Chris van Meurs heeft kunnen lezen.
Tevredenheidsonderzoek
Op 17 mei wordt op de Wagemaker het tevredenheidsonderzoek gehouden. U
krijgt nog bericht wanneer u de vragenlijst in kan vullen. Ik heb dit al een paar
keer onder uw aandacht gebracht omdat ik hoop dat veel ouders deelnemen aan
het onderzoek. We kunnen aan de hand van de uitkomsten bepalen wat we goed
doen maar ook wat onze verbeterpunten zijn.

Avond4Daagse

Helaas zal er ook dit schooljaar geen gezamenlijke
Avond4Daagse met alle scholen van de gemeente
Landsmeer plaatsvinden. Maar je hebt gelukkig wel de
mogelijkheid om de felbegeerde wandelmedaille binnen te
slepen! Geef je op voor de Avond4Daagse Home Edition en
loop zelf je eigen Avond4Daagse. Inschrijven regel je
via: https://www.avond4daagse.nl/

Bericht van onze interne begeleider
In groep 5 wordt op dinsdag 11 mei de NSCCT
afgenomen. De NSCCT is de Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test. Deze nemen we elk
jaar af aan het eind van groep 5, om te kunnen
inschatten of onze leerlingen presteren op het
niveau dat we van ze mogen verwachten. De test
heet niet-schools omdat het niet gaat om een toets rekenen/spellen/lezen, maar
om een soort puzzeltjes. De test wordt afgenomen door Marjanne Overpelt, onze
intern begeleider. Het is niet nodig dat kinderen oefenen voor deze toets, maar
het helpt wel als de leerlingen goed fit zijn. De toets heeft 5 onderdelen, die
allemaal 10 minuten duren. Inclusief uitleg tussendoor zijn we er dus een uur
mee bezig. De uitslag van de test wordt met u besproken in het laatste
rapportgesprek. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met
Marjanne Overpelt. Zij is op maandag (om de week), dinsdag en woensdag
aanwezig.
Bericht vanuit het oudercafé
Maandag hebben we een leuk Oudercafé via Zoom gehad over Nederlandse
uitdrukkingen en spreekwoorden. Ik nodig iedereen graag uit op maandag 10 mei
om 9.30 uur om ook eens op bezoek te komen bij het online
Oudercafé: https://zoom.us/j/97892610759?pwd=RFRjOFlKUHhkVFByNjR5ek1BY
WFPUT09, Meeting ID: 978 9261 0759
Passcode: 825741
Heeft u al gehoord dat……
We starten met blok vijf van de Vreedzame school en dat u in de bijlage
de nieuwsbrief vindt van de Vreedzame school?
We alle leerringen en hun ouders een hele fijne meivakantie wensen?

