“Even Bieproaten”
voor de week van 16 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

Foto’s

Herfst groep 3

Sint Maarten.
Samen met de kinderen hebben we elkaar de lampionnen laten zien, een rondje om de
school gelopen en gezongen. Het was een gezellige bonte optocht. De kinderen genoten
en natuurlijk hebben ze ook een traktatie ontvangen.

Oudergesprekken.
Wilt u de getekende gespreksformulieren meegeven naar
school?

Covid en verkoudheid
Als kinderen neusverkouden zijn mogen ze gewoon naar school. Maar…. alleen als ze geen
koorts en/of keelpijn hebben en er geen huisgenoot is die Corona verschijnselen heeft.
Heeft u als ouder griepverschijnselen en /of verkoudsheidsklachten en u laat zich
testen, dan blijven uw kinderen ook thuis. Meestal is de uitslag snel binnen en kunnen ze
vaak weer snel naar school.

Kind blijft thuis als:





het kind contact heeft gehad met iemand die corona heeft en het
zelf ook klachten heeft;
het kind bij een volwassene woont die koorts heeft of benauwd is;
het kind niet alleen verkoudheidsklachten heeft, maar ook veel
hoest, koorts heeft of benauwd is;
het kind corona heeft;

Algemene Ouderavond.
De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad informeren u
over de activiteiten/ en schoolse ontwikkelingen van het
afgelopen schooljaar op de digitale vergadering op 18 november.

Margedag17 november.
Op dinsdag 17 november zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten vergaderen dan over
schoolzaken.

Computeromgeving op de Walstraschool.
Deze week stappen we over naar MOO (Mijn
Onderwijsomgeving Online) een nieuwe ICT inrichting. Dinsdag
en woensdag zal dit op school uitgevoerd gaan worden. Dat
betekent dat we de digiborden niet of beperkt kunnen
gebruiken. Het zal even behelpen zijn, maar daarna krijgen we
er extra veel mogelijkheden voor terug.

Wegwerkzaamheden Woldweg.
Door de werkzaamheden aan de Woldweg tussen de rotonde Meerweg en rotonde
Abraham Kuypersingel is de school moeilijker te bereiken. Een alternatief is het halen
en brengen per fiets en of de route langs de Schoener.
Op donderdag 25 en vrijdag 26 november zal de grootste overlast zijn.

Herinnering:
De schoolresultaten van onze school en wetenschappelijk
onderzoek.
De schoolresultaten van onze leerlingen staan in ons digitale
leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden gebruikt om onze
leerlingen zo goed mogelijk te volgen en ons onderwijs daarop af te
stemmen. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor onze
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Door
de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat
de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het
doet.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en
rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Dit helpt ons niet alleen om het onderwijs
op onze school beter te maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te
verbeteren.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen
kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de
gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
U kunt dit uiterlijk tot 20 november kenbaar maken op
obswalstraschool@ultiemonderwijs.nl

