“Even Bieproaten”
5 maart 2021

Ik ben een nieuwe kleuter…
Even leek het zo te zijn
Da’k niet naar binnen mocht
Gelukkig is voor ’t euvel
Een oplossing gezocht
Corona en heropening
Gaven deuren eerst stijfdicht
Gelukkig kwam voor na de voorjaarsweek
Voor mij een tegenbericht
Ik mag naar school, wat ben ik blij
De schooldeuren gaan open
Met nieuwe rugzak en veel zin
Ma ik naar binnen lopen
Ik hóór hier ook want ik ben 4
Ik wilde toch zo graag
Ik ben een ‘echte Walstra nu’
Die titel kreeg ‘k dus vandaag!
Na de voorjaarsvakantie gingen gelukkig voor een aantal nieuwe kleuters de
schooldeuren tóch weer open. Bij de heropening van de scholen werd de entree voor
deze jonge Walstra-musketiers immers even on-hold gezet. We zijn blij, dat de kinderen
na de afgelopen voorjaarsweek hun entree konden maken. Jullie zijn van harte
welkom op school.
Wat leuk is om te vertellen, dat ik de afgelopen tijd met veel meer nieuwe
ouders/verzorgers een telefonisch contactje heb gehad. Zij willen natuurlijk graag n’s
een kijkje op school komen nemen. In de komende periode staan er derhalve allerlei
zgn. ‘buitenleidingen’ in mijn agenda ingeroosterd. Want ja, nu we geen
rondleidingen in het gebouw kunnen houden, doen we gewoon dus een
‘buitenleiding’. Compleet met mondmasker kunnen nieuwe ouders/verzorgers
gewoon tóch de school zien en een praatje maken.
Zo is overal gewoon een
oplossing voor te vinden.
Rapport en digitale gesprekken
Het NIEUWE rapport, voor groep 3 t/m 8, wordt meegegeven op 29 maart a.s.. Daarop
volgend zullen in week14 en 15 de digitale oudergesprekken worden gehouden. Via
PARRO kan daar op ingetekend worden.
De adviesgesprekken voor onze leerlingen uit groep 8 met vinden volgende week
plaats. Anja zal dit met de betreffende ouders/verzorgers organiseren.

Gym
De vakleerkracht gymnastiek, Agnes Abee, mag m.i.v. volgende week weer
gymlessen gaan geven. Daar zijn we heel blij mee. Agnes is op de woensdagen de
hele dag aan onze school geschakeld. Dat geeft haar de mogelijkheid om de
(combinatie-)groepen zoveel mogelijk lós van elkaar te ontvangen in het Kropshuus.
De groepen die gymmen, kunnen we zodoende zo klein mogelijk houden. De
gymlessen duren 40 minuten i.v.m. het wisselen van de groepen in de kleedkamers (zo
weinig mogelijk ‘drukte’/samenzijn in deze kamers).
Agnes heeft groep 7/8, vanwege de grootte van én groep 7 én groep 8 gesplitst. Zo
ontvangt zij evenredige aantallen leerlingen uit deze groep in de gymzaal. Agnes was
afgelopen woensdag al even bij ons op de locatie. Dat deed niet alleen Ágnes
zichtbaar heel goed maar ook de kinderen.
Van 08.30u – 09.10u
Van 09.20u – 10.00u
Van 10.15u – 10.55u
Van 11.05u – 11.40u
Van 12.45u – 13.25u
Van 13.35u – 14.15u

Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Natuurlijk heeft Agnes er voor gezorgd, dat er begeleiding meeloopt tussen school en
Kropshuus.
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 een fijn weekend gewenst,
Team OBS De Walstraschool

