“Even bieproaten”
voor de week van 2 november 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 5/6

Herfsttekeningen

Oudergesprekken.
Ook deze week zullen de oudergesprekken plaats vinden. De
meeste gesprekken zullen via videobellen plaats vinden. Wel fijn
dat het op deze manier toch mogelijk is om de ontwikkeling van
uw kind(eren) te delen. Wij geven geen toestemming om het
gesprek op te nemen en te delen met derden.

Algemene Ouderavond
De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad willen u heel graag informeren over de
activiteiten en schoolse ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Ze nodigen u dan
ook uit om u aan te melden voor de digitale vergadering op 18 november. Zet u die datum
alvast in u agenda? Volgende week ontvangt u o.a. de agenda.
Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres mrwalstraschool@gmail.com

Medezeggenschapsraad.
Eerder deed de MR een oproep of er belangstelling was voor een
lidmaatschap van de MR van de Walstraschool. Hoewel er tijdens de
formele aanmeldperiode geen aanmelding was voor de opengevallen plaats
in de MR is er toch een ouder geweest die zich nadien gemeld heeft. De
MR heeft overwogen een verkiezing voor het lidmaatschap alsnog te
houden, maar heeft in overleg met het schoolbestuur besloten deze uit
te stellen wegens de volgende redenen:
Er komt een nieuw MR reglement voor alle scholen binnen Stichting Ultiem.
De openstaande directiefunctie
De besprekingen over het toekomstig bestendig maken van het schoolgebouw
De ontwikkelingen van het Coronavirus maken het onmogelijk om verkiezingen volgens
het reglement te laten verlopen. De betrokken ouder is
inmiddels ingelicht door de MR.
Op de vergadering van 18 november zal er toelichting gegeven
worden op dit uitstel.

Sint Maarten.
De komende periode wordt er op school een lampion gemaakt. Op 11
november laten de kinderen aan elkaar de lampion zien. Graag na 5
november een lampionnenstokje aan uw kind meegeven naar school.

Voor in de agenda.
17 november margedag.

