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Kersttekeningen van de kinderen van onze school.

Dit is de laatste Bieproaten voor dit jaar.
En dan opeens is het zover. De decembermaand vliegt voorbij met al zijn feesten en
gezelligheid. De laatste Bieproaten die ik voor de Walstraschool ga maken, gaat nu de
deur uit. Nog een week naar school en de vakantie begint. Voor mij echt de laatste week
op school en daarna is een andere invulling van mijn leven
mogelijk. Een leven waar de Walstraschool niet meer in
het middelpunt staat, maar wel als een fijne tijd in mijn
herinnering. Ik wens u en uw kinderen een goede
voorzetting op de Walstraschool.
Het ga u goed.

Afscheid Juf Minna.
Hoe neem je afscheid in Coronatijd? Wat een uitdaging is dat! Mijn laatste officiële
werkdag is donderdag 17 december. Dan neem ik voorlopig afscheid van de kinderen,
want ik zal op een andere dag terug komen. De voorstelling die ik de kinderen wilde
aanbieden zal verplaatst worden naar een andere dag. Via de Bieproaten wordt u
hiervan op de hoogte gehouden. Laten we hopen dat het virus gauw onder controle is en
we het normale leven weer kunnen oppakken.

Nieuwe directeur Walstraschool.
Het schoolbestuur zal u binnenkort informeren over de
invulling van de directiefunctie op onze school.

Juf Leonie.
Hallo allemaal!
Bij deze wil ik mij even kort voorstellen; ik ben juf Leonie Mulder. Ik mag dit schooljaar
tijdelijk extra begeleiding geven op de woensdag- en vrijdagochtend in groep 5/6 en op
donderdagochtend in groep 3/4. Ik ben 44 jaar, ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik
houd van gezelligheid, wandelen, knutselen en ben gek op onze poes Tess.

Ik verheug me er op om jullie te leren kennen en met jullie samen
aan de slag te gaan. Tot gauw!

Juf Maura.
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Maura de Haan, ik ben
27 jaar en ik woon in Groningen. Na de kerstvakantie wordt de
kleutergroep gesplitst en zal ik naast juf Yvonne en juf Brigitte
in beide groepen les gaan geven.
In september 2019 ben ik afgestudeerd aan de Pabo van de Hanzehogeschool in
Groningen, en sindsdien ben ik als invalleerkracht aan het werk. Soms voor een dagje,
soms voor langere tijd. Zo heb ik al veel scholen van binnen mogen zien en veel ervaring
opgedaan in verschillende groepen. Naast mijn werk in het
onderwijs mag ik graag dansen, fietsen of wandelen. Verder
luister ik veel naar muziek en kijk ik leuke films of series. Mijn
hart ligt bij het kleuteronderwijs, en ik heb ontzettend veel zin
om bij de kleuters op de Walstraschool aan de slag te gaan!
Afgelopen dinsdag heeft juf Maura al meegedraaid met de groep.
Maandag 21 december komt ze ook. Ze zal aan het eind van de
dag meelopen met de kinderen, zodat ze u met kennis kan maken
met de ouders van de kleutergroep. ( al is het op afstand)

Nieuws van de Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad (MR) heeft besloten samenvattingen te gaan publiceren van
de gehouden vergaderingen. E.e.a. naar aanleiding van signalen van ouders van leerlingen.
In de vergadering van 25 november kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
Ultiem heeft aangegeven de directeur eerst te vervangen door een interim. De MR gaat
na of er adviesrecht geldt voor deze aanstelling. De eventuele kandidaat zal
vermoedelijk in de loop van december bekend worden. In januari wordt de kleutergroep
gesplitst, er komt een nieuwe leerkracht bij. De MR
heeft gesproken over het rooster van aftreden van
haar leden en zich voorgenomen toekomstige
verkiezingen zorgvuldiger te organiseren. De financiën
van de lunchpauze, een tussenevaluatie van het budget
2020 voor de school en de feedbackregistratie werden
eveneens besproken. De volgende vergadering is 13
januari 2021. Wilt u een MR vergadering bijwonen? Dan
verzoeken wij u zich van tevoren aanmelden via mrwalstraschool@gmail.com. Delen van
de vergaderingen kunnen besloten zijn i.v.m. de privacy. Hetzelfde mailadres kunt u ook
gebruiken om vragen aan de MR te stellen.

Kerstspecial op donderdag 17 december.
Door Corona zullen we het kerstfeest binnen de mogelijkheden vieren. De ouderraad
verzorgt een lunch voor de kinderen. Daarnaast
zal ook elke leerkracht op donderdag een eigen
invulling geven aan het kerstfeest.
De klassen zijn al in kerstsfeer ingericht. De
lampjes, de bomen en de kerstknutsels maken de
klas extra gezellig.
Dus: Geen lunch meegeven op donderdag 17
december.

Voedselbank.
In overleg met de kinderraad hebben we besloten om mee te doen met een
Kerstwensboomactie georganiseerd door de Ladies’ Circle .
Deze inzamelingsactie komt ten goede van gezinnen die afhankelijk zijn van de
voedselbank.
De kinderen mogen producten verzamelen die de gezinnen als extraatje krijgen in het
hun pakket voor de feestdagen. In de klas wordt een papieren kerstboom opgehangen en
staat op iedere kerstbal een product vermeld. Het idee is dat elk kind in de klas een
product uit de boom kiest en deze mee naar school neemt.
Op woensdag 16 december worden de pakketten opgehaald. De voedselbank kan dan in
de week vóór de kerst de ingezamelde pakketten uitreiken. Zie ook bijlage met extra
uitleg.

Kerstvakantie.
De kerstvakantie begint vrijdag 18 december om
12.00 uur. Geeft u de kinderen donderdag of
vrijdag een tas mee voorzien van naam voor de
kerstwerkjes?

Start in 2021.
We hopen iedereen weer te zien op maandag 4 januari.

Voor in de agenda.
•
•

9 december hebben we verplaatst naar 6 april
13 april is voor teamscholing toegevoegd

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
+paasdagen
Koningsdag
Meivakantie
en Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Margedagen school en/of
19 februari
6 april
13 april
26 april
22 juni

22 februari t/m 26 februari 2021.
2 april en 5 april 2021.
27 april 2021.
3 mei t/m 7 mei 2021.
13 en 14 mei 2021.
24 mei 2021.
12 juli t/m 20 augustus 2021.

Stichting Ultiem
Margedag
Margedag
Margedag
Ultiem Margedag
Margedag

Speciale schooldagen
Meester/Juffendag
Koningsspelen
Schoolreizen gr 1
t/m 6
Zomerfeest
Afscheidsfeest
groep 8

26 mei 2021.
23 april 2021.
mei/juni 2021.
25 juni 2021.
1 juli 2021

