“Even bieproaten”
voor de week van 26 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 1/2

Het verhaal over Dino Tyrex en een dino Ty en de
tijdmachine.

Margedag.
Maandag 26 oktober zijn de kinderen vrij. De leerkrachten vergaderen
over de schoolontwikkeling.
De margedag op 9 december komt te vervallen. We verzetten deze
dag naar een ander moment in dit schooljaar. We zullen u hierover
tijdig berichten.

Oudergesprekken.
Volgende week dinsdag nemen de kinderen (in een enveloppe) de gegevens over hun
sociaal emotionele ontwikkeling en vanaf groep 4 een overzicht van de Citogegevens mee
naar huis. Mocht u vragen hebben dan kunt u dat via de mail van de leerkracht kenbaar
maken. Zij plannen dan een videogesprek met u in. Het startgespreksformulier willen we
graag weer getekend retour.

Oudergesprekken giraffengroep.
Het onderwijs aan de kleuters is ten opzichte van de andere kinderen
dusdanig anders dat we hebben afgesproken dat de leerkrachten de
ontwikkelgegevens vooraf met u mondeling willen bespreken en daarna
het gespreksverslag aan u doen toekomen. Ze nodigen u volgende week
via de mail uit voor dit gesprek.

Corona en trakteren.
Als kinderen jarig zijn, mogen ze nog steeds trakteren. Maar ook met
de traktatie moeten we alert zijn op mogelijk besmettingsgevaar.
Kinderen mogen trakteren als ze een verpakte traktatie meenemen.
Helpt u ons mee om hier rekening mee te houden? Dus geen
groentetraktatie of zelfgebakken cakejes of een ander niet verpakte
snack. We zullen streng toezien op dit besluit en willen teleurstelling
bij de kinderen voorkomen als we hen de mogelijkheid om uit te delen
moeten ontnemen.

Corona en activiteiten t/m december 2020.
We hebben in overleg met de Mr besproken hoe om te gaan met de
komende festiviteiten en de coronamaatregelen die nu gelden. Om te
proberen om alle voorzorgsmaatregelen zo optimaal mogelijk in te
zetten is het volgende afgesproken.
 Algemeen:
We gaan niet meer naar voorstellingen of naar culturele activiteiten.
Er zullen geen optredens plaatsvinden waarbij buitenstaanders in de school komen.
 Sint Maarten:
We maken met de kinderen een lampion. Het zingen voor elkaar in alle
groepen kan doorgaan.
 Sinterklaas:
We vieren Sinterklaas op 4 december in de klas met elkaar. Om Sint
te beschermen kunnen we hem dit jaar niet op school ontvangen.
 Kerst:
We vieren onder schooltijd op donderdag 17 december kerst zonder
ontbijt of diner, maar natuurlijk maken we er wel een speciale
kerstviering van met de kinderen.
Door dit besluit nu te nemen kunnen we ons op de voorbereidingen focussen en zijn we
niet afhankelijk van het verloop van de bestrijding van het virus en de daarbij passende
maatregelen. Voor de kinderen en voor ons best een teleurstelling,
maar gezondheid is nu belangrijker.

Gezocht:
Wij zoeken voor de maandagmiddag van 11.30 uur tot 12.30 uur een
ouder die tijdens de lunchpauze met de kinderen wil eten en
buitenspelen. Opgave: minnanicolai@ultiemonderwijs.nl

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.

Oktobermaand Kindermaand.
Gratis naar het museum, theater, bioscoop, galerie en/of
dansschool. Het kan nog een paar dagen.
Zie ook: www.kindermaand.nl

