“Even bieproaten”
voor de week van 28 september 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 7/8

Tekeningen van piramides

Andere ingang kleuters.
Vanaf a.s. maandag gaan de kleuters niet meer door de nooddeur maar door de
onderbouwingang naar binnen. De leerkracht staat op het plein om de kinderen te
ontvangen. Het blijft dan schoner in de klas, omdat de kinderen dan niet met natte
schoenen/laarzen door de klas naar de kapstok hoeven te lopen. Samen met de juf
zullen de kinderen u nog gedag zwaaien, voor ze het hoekje omlopen naar de deur.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. We gaan terug
in de tijd, het thema is "En toen......" In elke groep wordt gewerkt met een ander
thema, maar de activiteiten zijn in elke groep ongeveer hetzelfde.
We gaan uit van "wat weten we al" en dan worden er onderzoeksvragen
bedacht over wat we willen weten over de tijd waarover gewerkt wordt.
Er wordt voorgelezen en geknutseld en ook het thema "kleding" komt
aan de orde. Natuurlijk wordt ook het lied en de dans "EN TOEN" van
"Kinderen voor Kinderen" ingestudeerd.
In elke groep wordt een museum over vroeger ingericht.
De gezamenlijke afsluiting met de kinderen is donderdag 8 oktober.
Helaas kunnen we u niet hierbij uitnodigen i.v.m. Corona, maar via de
Parro-app zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten.

Corona.
Afgelopen vrijdag hebben we gehoord dat kinderen tot 12 jaar
met verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus,

niezen, keelpijn)naar school mogen. Als uw kind of een ander gezinslid
tot 13 jaar daarnaast ook nog andere klachten hebben zoals hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping) de kinderen thuis te houden. In onze
provincie is het virus actief. We willen graag les blijven geven en
de kans op besmetting zo klein mogelijk maken. Helpt u ons mee?
Twijfelt u of u kind naar school kan/mag dan kunt u ook altijd even
met ons overleggen.

Alternatief voor de groepsinformatie avond.
Helaas kunnen we i.v.m. Corona maatregelen u niet uitnodigen
voor de door uw kind verzorgde rondleiding in de groep en
daarop aansluitend de informatieavond. Om u toch volledig op
de hoogte te brengen hebben wij de informatie voor u op
papier gezet. Wij zullen dit naar u mailen. Heeft u nog vragen
en/of andere opmerkingen laat u het ons dan weten?

Schoolkamp.
De kinderen genieten. Het spel “Levend Stratego” werd
enthousiast gespeeld. Het weer is gelukkig ook oké.
Vandaag gaan ze naar het klimpark en vanavond gaan
de kinderen optreden op “de Bonte Avond”. En dan
morgen alweer op de fiets terug naar huis.

Voorstelling door de Verkeersplaneet.
Groep 3/4 heeft vanmiddag een voorstelling gezien
waarin Spacy van de verkeersplaneet de kinderen
vertelde over hoe ze zich veilig kunnen gedragen in
het verkeer. De “mag niet” en de “pas op” borden
zijn ook aan bod gekomen. Het was een leuke,
maar ook leerzame voorstelling.

