“Even bieproaten”
voor de week van 5 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

Kinderboekenweek ridders en kastelen

Margedag 5 oktober zijn de kinderen vrij.
Maandag komt Marcel Schmeier op de Ultiemdag om met alle
docenten te praten over het geven van effectief onderwijs. In
verband met de Corona maatregelen blijven de docenten op hun
eigen school, maar zal hij via een internetverbinding zijn
expertise met ons delen. We verheugen ons op deze dag, die
hoogstwaarschijnlijk weer een nieuwe input zal geven aan het
onderwijs op alle Ultiemscholen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is woensdag van start gegaan. Naast het voorlezen en het oefenen
van het dansje gebeuren er in alle groepen verschillende activiteiten uit het thema “ En
toen …….. “. Alle leerkrachten hebben met de kinderen eerst geïnventariseerd “Wat
weet ik al? “Daarna hebben ze in de kring of in kleine groepjes onderzoeksvragen
geformuleerd. Waar werken ze over?
Groep 7/8 werken over de Romeinen.
De uitwerking van de onderzoeksvragen gebeurt met ondersteuning
van de computer. We gebruiken hierbij het programma van Basiscly (
digitale geletterdheid) en dan het onderdeel ICT vaardigheden. Dit
is ook één van de ontwikkelaspecten van de 21 eeuwse vaardigheden
die wij de leerlingen aanbieden. Natuurlijk wordt er ook geknutseld
en zijn er andere activiteiten.
Groep 5/6 werken over de 17 e eeuw (Gouden eeuw). Ook zij werken
op dezelfde manier als in groep 7/8. En zij starten dus ook met
werken met het programma van Basicly ICT vaardigheden en doen
andere activiteiten.
Groep 3/4 werkt over ridders.
Zij maken allerlei dingen over kastelen, ridders en harnassen enz. en zoeken in boeken
naar antwoorden op hun interessante vragen. En weten ze na de kinderboekenweek ook
alle antwoorden?

Groep 1 /2 werkt over de dinosaurussen. Voorlezen, schilderen,
fantaseren en knutselen maakt het werken over de dino’s voor alle
kinderen interessant. Meer weten over de kinderboekenweek? In de
Parro app houden de leerkrachten u ook op de hoogte. Er zijn ook
leuke (gratis) activiteiten in de bibliotheek. Zie ook website
www.biblionetgroningen.nl/agenda

Schoolkamp.
De kinderen van groep 7 en groep 8 hebben genoten van het schoolkamp. De spelen die
gespeeld zijn en de activiteiten die ondernomen zijn vielen zeer in de smaak bij de
kinderen. Een compliment voor juf Anja en juf Brigitte. Natuurlijk willen we de ouders
Emiel en Dick bedanken voor hun aandeel aan het geslaagde kamp.

LZWWJWED. Lunchpauze.
De laatste dag voor de herfstvakantie mogen de kinderen zelf
weten wat ze willen eten tijdens de lunch. Dus……neem vrijdag wat
lekkers mee voor in de Lunchpauze! Mmm, dat wordt smikkelen.
Natuurlijk zal er dan ook muziek te horen zijn op de
Lekker Zelf Weten Wat Je Wil Eten Dag.

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.

Oudergesprekken.
Deze gesprekken vinden plaats in de week van 25 oktober en
1 november na de herfstvakantie. Na de herfstvakantie kunt u
zich intekenen voor deze gesprekken via de planner in de Parro
app.

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

Verzoek.
Wie heeft voor de onderbouw nog onderbroeken/ broeken. Soms hebben ze nog een
ongelukje en dan is een extra broek erg handig.

Agenda:

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

