“Even Bieproaten”
voor de week van 23 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

Sinterklaas is weer in het land.
Sinterklaas heeft een superleuke verrassing voor ons, hij heeft een plannetje bedacht
om op 4 december iets speciaals te organiseren voor de kinderen bij ons op school.
Spannend...
En de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen Sinterklaas helpen. De brief aan de kinderen is
gelezen en alle kinderen zijn aan het werk
gezet. Ze hebben er zin in. Nu nog twee
weekjes wachten voordat het feest gaat
plaats vinden.
De gemeenschapsruimte is inmiddels ook al
ingericht in de decembersfeer.

Algemene Ouderavond.
Gisteravond heeft de gezamenlijke MR/OR plaats gevonden.
♦ Marian Bakker heeft de stand van zaken ten aanzien van de
her/verbouw
van de Walstraschool toegelicht.
♦ Samen met de ouders is er gesproken over de verslagen van de
verschillende oudergeledingen.
♦ Er is gesproken over de samenstelling van de Mr van de school. Na
de corona periode komt de MR met een voorstel over de voortgang
van de invulling van de oudergeleding.
♦ De financiën van de ouderraad zijn besproken en de penningmeester heeft
decharge gekregen voor het schooljaar 2018-2019/2019-2020.
♦ De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar blijft € 25,00 euro
♦ Het voorstel om van de ouderraadsreserve 8 laptops voor de school
aan te schaffen, is aangenomen.
♦ Er is een oproep gedaan aan de ouders om de bijdrage voor de
lunchpauze te voldoen, zodat de organisatie hiervan gecontinueerd
kan worden.
Meerdere scholen van Stichting Ultiem werken nu met een continu
rooster en de organisatie van onze school wordt als een goed voorbeeld
gezien.

Het regelmatig meedraaien wordt als een vergoeding in natura gezien. Het totale
verslag van de avond ontvangt u binnenkort.

De toekomst van de Walstraschool.
Als bijlage ontvangt u een informatiebrief over de plannen van Gemeente Midden
Groningen voor de toekomstige huisvesting van onze school

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.

