“Even bieproaten”
voor de week van 19 oktober 2020
Wat:

Zie “Even Bieproaten” d.d.

Kaka

Buitenschoolse opvang.

www.kinderopvangkaka.nl.

MR

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres
mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres
orwalstraschool@gmail.com
School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

OR
Telefoon

Groep 3/4

Kastelen.

Corona.
Het was even schrikken. Twee leerkrachten getest, maar
gelukkig allebei een negatieve uitslag. Wij willen u dan ook
verzoeken om zodra u klachten heeft en u zich gaat laten testen,
ons ook direct informeert. Dat kan via de mail /of Parro app naar
de directie of leerkracht.

Kinderboekenweek. En toen….
Wat hebben ze veel geleerd en enthousiast gewerkt over dit thema. Alle dagen werd er
in alle groepen enthousiast over de thema’s geknutseld, voorgelezen en informatie
opgezocht en filmpjes bekeken. En natuurlijk hebben de kinderen het dansje geleerd
wat bij de Kinderboekenweek hoort.
Vanmiddag hebben de kinderen bij elkaar in de klas gekeken en hebben ze verteld en
elkaar bevraagd over de werkstukken. In het speellokaal hebben ze samen het dansje
opgevoerd. Al met al was het een gezellige afsluiting van de Kinderboekenweek.

Groep 5/6.
We hebben veel geleerd over de ontdekkingsreizigers in de 17e eeuw. Zo weten we nu
wie Amerika heeft ontdekt en wie de zeeroute naar Azië als eerste vond. Voor de
museumdag maakten we 6 groepjes. Elk groepje onderzocht een ander onderdeel:
schepen, helden, kunst, wapens, nieuwe landen en kleding uit die tijd. We hebben hard
gewerkt en veel mooie dingen gemaakt en geleerd!

Verslag groep 7/8

En toen … De Romeinen in gRoep 7/8.
Wist je dat?
Marlies: De Romeinen veroverden ons land tot de Rijn.
Sil: Er twee maanden vernoemd zijn naar Romeinse keizers.
Juli naar Julius Ceasar en Augustus naar keizer Augustus.
Quinty: Julius Ceasar ook vermoord is door zijn geadopteerde
zoon BRutus… De BRuut.
Jessey: Dat alle keizers een god werden.
Toon: Wist je dat alleen de keizer paars mocht dragen
Fay: ze DRoegen als kleDing toga’s.
Nahla: Dat toga’s 6 meteR lang konDen zijn
Kyara: Ze droegen sandalen.
Fleur: Vrouwen steenkool gebruikte als make-up
Kristian: De Rijke Romeinen in villa’s woonDen en De aRme
mensen in flats.
Lucca: Dat de Romeinen al
vloerverwarming hadden
Wout: De Romeinen dus dingen hebben
bedacht die wij nog steeds gebruiken.
Marit: ze In het badhuis sandalen
droegen, anders verbranden ze hun
voeten.
Merel: De Romeinen samen in bad zaten,
zelfs met vreemden.
Anastasia: ze sauna’s haDDen en Dat ze
gemasseerd werden tot ze helemaal
rood waren. Zo kon je zien dat ze rijk
waren.
Mirre: Ze samen naar de wc gingen.
Keanu: Dat de Romeinen eigen cijfers hadden.
Nikita: De Romeinen het cijfer 0 niet kenden.
Nynthe: We hebben leren rekenen met de Romeinse cijfers.
Evie: We onderzoeksvragen hebben gemaakt bijv. hoe een tempel
eruit zag.
Milian: We hebben geleerd hoe een badhuis er van binnen uitziet
Liara: We mooie dingen hebben geknutseld bij de
onderzoeksvragen.
Joost: We goed ons best hebben gedaan en we een leuk groepje
hadden om in samen te werken.
Dion: We veel hebben geleerd van de Romeinen.
Juf Anja: De Romeinen trots zouden zijn op alles wat jullie
geleerd en gemaakt hebben.

Oudergesprekken en Corona.
Hoe organiseren we de oudergesprekken en zorgen we dat we
in kunnen staan voor de veiligheid van u en van ons. We
hebben het voornemen om de gesprekken op school te laten
plaats vinden, zodat we ook meerdere documenten met u
kunnen bespreken. Dat kan alleen als we de veiligheid extra
bewaken.
 We voeren het gesprek met één ouder.
 Deze ouder komt met een mondkapje op school.
 Leerkrachten dragen mondkapjes.
 We laten u via de nooddeur binnen.
 De gesprekken zullen niet langer dan 15 minuten duren.
Mocht na de herfstvakantie blijken dat onze aanpak niet verantwoord is, zullen we de
organisatie van de gesprekken aanpassen en u z.s.m. informeren.

Oudergesprekken.
In de tweede week na de herfstvakantie staan de startgesprekken
gepland. We bespreken dan de observaties over de werkhouding,
sociale emotionele ontwikkeling, het sociale welbevinden en de
leerontwikkeling van uw kind gezien door de leerkracht. U ontvangt
van ons ook een vragenlijst om in te vullen. Zo hopen we nog een
completer beeld van uw kind te krijgen, zodat we samen bespreken
hoe we de ontwikkeling van uw kind optimaal kunnen begeleiden.
De afgelopen periode hebben we ook Cito toetsen afgenomen.
De uitslagen hiervan willen we ook graag met u bespreken.
Dinsdag 20 oktober kunt u zich inschrijven via de Parro app vanaf
15.00 uur.

Slecht weer en laarzen aan?
En dan is het opeens herfst. Regen, harde wind en kou. Kinderen krijgen laarzen aan
naar school. We laten deze in het halletje zetten en vragen of ze sloffen mee mogen
naar school. Dan blijft het in de gang van de school droog en hebben de kinderen lekkere
warme voeten in de klas.

Oktobermaand Kindermaand.
Gratis naar het museum, theater, bioscoop, galerie en/of
dansschool. Het kan. In Groningen kunnen kinderen allerlei
leuke gratis activiteiten bijwonen. We hebben de kinderen
donderdag de folder meegegeven. Zie ook:
www.kindermaand.nl

Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober 2020.
Agenda: Margedag maandag 26 oktober 2020

