“Even Bieproaten”
19 maart 2021

Rapport
Nou, nou….dát wordt een prachtig rapport, zeg! In élk geval: zo ziet het er lay-out
technisch uit. Daar kun je nog eens mee thuiskomen. Hopelijk is de inhoud straks nét
zo prachtig als die lay-out.
The ‘case’-hond (of is het Keeshond….)
Op mijn werkdagen ben ik vlak voor aanvang van de schooldag vaak even buiten
met mijn warme kopje koffie. Gewoon om lekker buiten te zijn, de kinderen welkom te
heten en de ouders/verzorgers te groeten.
Het valt me op, dat de kinderen keurig volgens de afgesproken items op school
komen: niet te vroeg zodat zij eigenlijk direct naar binnen toe kunnen, leerlingen van
groep 7 en 8 mét mondmaskers. Fijn!
Ik zie ook ouders/verzorgers met hun hondjes. En dat snap ik helemaal. Zo’n
wandelingetje naar school is natuurlijk een prima trippel voor onze viervoeters. Het valt
mij dan op, en ik snap het best, dat de baasjes van de honden nog wat gezellig blijven
praten en de honden kunnen dan al kwispelend (en blaffend) wat aan elkaar snuffen.
Zo gaat dat…..
Voor de nog aankomende leerlingen met hun wegbrengers kan een kluitje honden,
die blaffen en snuffen, soms best wat intimiderend en ‘eng-ig’ overkomen.
Ik vind het zélf dan ook fijner, om de kwispelende honden met
hun baasjes nét buiten de toegang naar de school te zien
praten. Zo kunnen de kinderen met een goed gevoel gewoon
het weggetje aflopen en de school binnen komen, de honden
kunnen gezellig blijven kwispelen en snuffen, de hondeneigenaren kunnen best even blijven praten samen (alleen op
een andere plek dan nu).
Trouwens dit is onze Diesel →
Ook ik liep met ons vorige hondje, Sep, en met onze Diesel én
met onze dochters mee naar hun basisschool.
Ik snap (dus)
precies wat er gebeurt…..En tóch is het een handigere code
om dit samenzijn búiten de toegangsweg naar school te gaan
doen. Afgesproken!
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6 April
Zoals bekend, staat er voor de zesde april a.s. een margedag op het programma. De
teamleden zijn die dag druk aan het werk. De kinderen zijn die dag nog vrij. Dat maakt
het Paasweekend, gevoelsmatig, een dagje langer.
Het geplande paasontbijt dat de school jaarlijks
organiseert, gaat dit jaar, vanwege corona, jammer
genoeg niet door.

Ziekmelding personeel
Sinds ik op De Walstraschool ben, is het gelukkig nog niet voorgekomen, dat een
personeelslid zich ziek meldt op de vroege ochtend. En daar ben ik om meerdere
redenen heel blij om.
Er is een heel praktische reden die ik in deze Bieproaten toe wil lichten. Als een
personeelslid zich ziek meld, doet deze dat om 07.00 uur ’s morgens. En dat doen zij
bij hun directeur. Helemaal duidelijk natuurlijk! De directeur gaat vervolgens naarstig
op zoek naar een mogelijke vervanger. Hiertoe is er, bij de scholen van Stichting
Ultiem, een digitale systematiek toegankelijk. Dus hup….daar gaat de laptop open en
vraag je in dat systeem een vervanger aan. (En dan duimen draaien….want ja….lukt
dat?). Maar toe, zo is de gang van zaken nu eenmaal. Er is echter een ‘roet-in-heteten-gooiende-reden’ op dit patroon die geldend is voor mij.
Rond genoemde tijd stap ik in mijn leuke autootje om naar Kropswolde toe te rijden.
Je zult begrijpen, dat het dan vreselijk onhandig (lees: niet te doen en daarbij
ONVEILIG) is om de bovengenoemde stappen uit te voeren. Het is niet dat ik dit niet
wil maar dus eenvoudigweg niet kán doen.
Maar geen nood: Quislaine gaat mijn ochtendrituelen bij ziekmelding overnemen. En
daar ben ik heel blij mee. Jullie krijgen in de ochtend, bij zo’n ziekmelding, via
ParnasSys een mail van Quislaine. Daarin staat precies wat er gaande is. En hoe we
het voor school proberen op te lossen mocht zich een ziek personeelslid hebben
gemeld. Wij vragen jullie de mail (dus) in het oog te houden.
Laten we hopen, dat Quislaine jullie hierover géén mailtje gaat sturen
.
Buitenleiding(en)
Wat leuk! In mijn agenda staan
best
een
aantal
zgn.
‘buitenleidingen’.
Nieuwe
ouders/verzorgers én de komende
kleuter gaan samen met mij, in
plaats van de rondleiding, nu
buitenom de school verkennen. We drukken onze
neuzen plat tegen de ramen en hebben een leuk
gesprek over de Walstraschool. Nu maar hopen, dat we deze aspirant-kleuters mogen
gaan verwelkomen op school.
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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

Volgende MR-overleg --> 18
maart 2021

OR

Een hartelijke groet en (alvast) een fijn weekend gewenst,
Team OBS De Walstraschool
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