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Laatste weekflits van mijn hand
In een eerdere Weekflits heb ik gemeld dat ik met
pensioen ga. Dit betekent dat dit de laatste weekflits
van mijn hand is. Ik ben “uitgerekend” op 10 juli. Dit
is de datum waarop mijn dienstverband stopt. Ik zal
dan ook de laatste week van dit schooljaar afwezig
zijn en vertrek aanstaande dinsdag al om vakantie te houden in het prachtige
Italië. Ik dank iedereen nogmaals voor de fijne samenwerking. Ik heb de laatste
vijf jaar op de werkvloer van de Wagemaker met zeer veel plezier doorgebracht.
Blijf allemaal gezond en misschien tot ziens.
Indeling welke leerling in welke groep?
Afgelopen maandag hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gehad voor de
ouders van de leerlingen die naar de 2/3 groep gaan. Daarna konden we de
definitieve indeling van al onze groepen maken. We sturen de indeling per groep
naar u toe in een bijlage. Deze ontvangt u van onze administratieve kracht
Cornelly.
Nieuwe Engelse Methode
Na de zomer starten we in elke groep met het geven van het vak
Engels. Engels wordt (bij de kleintjes) op een speelse wijze
aangeboden o.a. in de vorm van liedjes. Dit gebeurt op drie
verschillende niveaus. De gekozen methode sluit aan bij onze
wereld oriënterende methode Blink.
Wagemakerdag met een creatieve afsluiting een succes
Afgelopen woensdag hebben we de Wagemakerdag gehouden.
Dit is de dag waarop alle leerkrachten hun verjaardag vieren. Bij
de start van de ochtend werden de leerkrachten en hun
ondersteuners in het eigen lokaal in het zonnetje gezet. Hun
klassenouders ondersteunde hierbij. Daarna werd er een leuke
activiteit gehouden met de groep. Aan het eind van de ochtend
hadden we een creatief open podium. Leerlingen lieten aan elkaar op het podium
hun creatieve dansjes, toneelstukjes etc. zien.
Bericht afscheid groep 8 en laatste schooluren….
Op woensdag 13 juli spelen de leerlingen voor hun familie
in het Wapen van Landsmeer hun afscheidsmusical. De titel
van deze musical is “De Spettershow”.
Op donderdag 14 juli, de dag na de musical mogen de
leerlingen om 10 uur naar school komen.

Zij gaan dan samen met de leerkracht hun spullen opruimen en mogen dan om
12 uur door het raam van het lokaal naar buiten klimmen. Een traditie die al
jaren gedaan wordt. Zij verlaten op deze wijze hun basisschool en komen niet
meer terug dus zijn daarna om 12 uur en de vrijdag vrij om te gaan genieten van
hun zomervakantie.
Heeft u al gehoord dat……
➢ Er waarschijnlijk volgende week geen Weekflits uit zal gaan?

