Weekflits
Nr. 37
Vacature!!! Deel deze aub!
Volgend schooljaar zijn er weer acht groepen op
de Wagemaker. Twee kleutergroepen en van de
overige groepen één. We kunnen nog niet bekend
maken welke leerkracht aan een groep les geeft
omdat er nog een vacature is van WTF 1.0 (dus
een hele baan). Ook collega’s met een kleinere
werktijdfactor mogen solliciteren. Kent u
familieleden, vrienden etc. die in het onderwijs werken en een uitdagende baan
willen wijs hen dan op onze vacature. Deel deze ook zoveel als mogelijk op
sociale media. Als u op de onderstaande link klikt dan komt u op de site waar de
vacature staat. Dank voor de moeite.
https://opspoor.nl/nieuws/71/Obs-De-Wagemakerschool

Schoolfotograaf en ouderhulp
We zijn erg blij dat de schoolfotograaf weer naar school
mag komen. Dit gaat volgende week vrijdag gebeuren. We
zullen groepsfoto’s laten maken en portretten. Het is lang
geleden dat we de hulp van een of meerdere ouders
hadden op school maar hebben nu de voorzitter van de
oudervereniging gevraagd om te komen helpen. Voordat zij
naar school komt zal zij een sneltest doen.
Schoolfotografen hebben hun eigen protocol zodat alles
Coronaproof gebeurd.
Vakanties schooljaar 2021
vakanties
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
hemelvaart + vrijdag
pinkstervakantie
zomervakantie

2022
eerste dag
18-10-2021
27-12-2021
21-2-2022
15-4-2122
25-4-2022
26-5-2022
18-7-2022

laatste dag
22-10-2021
7-1-2021
25-2-2022
18-4-2022
6-5-2022
27-5-2022
6-6-2022
28-8-2022

Studiedagen
Vrijdag
15 oktober
Opspoor studiedag

Maandag
25
oktober

Dinsdag Vrijdag Maandag Woensdag
16
november

18
februari

09
mei

22
juni

Bericht vanuit het oudercafé
Ik nodig jullie graag uit om maandag samen een
wandeling te maken. We kunnen praten over zaken
van school maar als je andere dingen wilt bespreken
dan kan dat natuurlijk ook.
Loop je gezellig mee? We verzamelen tussen 8.45 en 9.00 uur bij de bibliotheek
en ik verwacht om 10.00 uur weer terug te zijn.
Hartelijke groeten,
Ilonca Erhardt
Mob. 06-82320102
ierhardt@bibliotheekwaterland.nl
Heeft u al gehoord dat……
➢ De datum die in de kalender staat voor het schoolreis niet overeenkomt
met de datum voor het alternatieve schoolreis naar het Twiske maar dat
u deze datum nog van ons te horen krijgt?
➢ We alle leerlingen uit groepen 7 en 8 feliciteren met het behalen van
hun praktijk verkeersexamen?
➢ Groep 4 Lukida op 17 juni in de groep krijgt om een geweldige creatieve
dag te verzorgen en dat dit per ongeluk niet in het schema in de vorige
flits is gekomen?

