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Nieuw meubilair
De hallen en de personeelsruimte zijn afgelopen maandag leeg
gehaald door een bedrijf die deze spullen voor hergebruik naar
Roemenië gaat verschepen. De nieuwe inrichting wordt in twee
delen gebracht. Dit wordt zoals het er nu uit ziet volgende week en
die week daarna gebracht.
Inloop moment ouders
Na Corona komen de ouders minder de school binnen. We
hebben toen inloopmomenten bedacht voor de ouders.
Volgende week is er in al de groepen zo’n inloopmoment. De
leerkracht van de groep stuurt u informatie en een uitnodiging
over het tijdstip waarop dit plaats vindt. Volgend schooljaar
zullen we de data van de inloopmomenten in de schoolagenda
zeten zodat u dit eerder weet.
Formatie en vacature
We gaan vrij binnenkort met de formatie aan de slag.
Eerst gaan we kijken hoeveel groepen we volgend jaar
gaan formeren. Daarna gaan we de indeling maken.
We kijken dan welke leerkracht aan welk leerjaar les
gaat geven. Er is nog steeds een openstaande
vacature (WTF 0,6/1.0) dus mocht u iemand weten
die op de Wagemaker het team kan komen versterken dan horen we dit graag
van u.
Extra data
• De Wagemakerdag houden we op woensdag 6 juli. Dit is de
dag waarop alle leerkrachten hun verjaardag met hun groep
vieren.
• Op dinsdag 12 juli is de doordraaimiddag van 13.00 tot 13.45
uur. Dit is een moment waarop de leerlingen kennismaken met
hun leerkracht voor het volgende jaar in hun nieuwe lokaal.
Heeft u al gehoord dat……
➢ Onder deze flits informatie te vinden is over de zwemvierdaagse?
➢ We donderdag en vrijdag vrij zijn en dat we alle leerlingen en hun familie
een fijn lang weekeinde wensen?
➢ We volgende week donderdag de prijsuitreiking van de Kangoeroewedstrijd houden?
➢ Er belangrijke informatie in de meegestuurde bijlage zit voor de leerlingen
van de groepen 5,6 en 7?

