“Even Bieproaten”
voor de week van 7 december 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

Volgende Mr vergadering op 13
januari 2021

OR
Telefoon

Foto’s

Groep 7/8 en gemeenschapsruimte

Morgen Sinterklaasfeest! Meet and Greet.
Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Morgen is het feest.
Met dank aan de ouderraad en de groepsouders en alle hulppietjes
verwachten we dat het een super gezellig feest voor de kinderen
gaat worden. We zullen zorgen dat er tijdens de Meet en Greet en
tijdens het feest foto’s gemaakt worden.

Op 4 december mag er iets lekkers in de lunchtrommel!
Ja natuurlijk mag er op de verjaardag van Sinterklaas iets lekkers
mee voor in de lunchpauze. Een broodje pepernoot, een chocolade
croissantje of wat strooigoed.
Dat wordt smullen!

Groep 1 t/m 4 donderdag verkleed naar school.
Vrijdag 4 december mogen de kinderen verkleed (zonder schmink)
naar school komen.

Pietendiploma voor leerlingen in groep 1 t/m 4.
De kinderen hebben allemaal hun pietendiploma gehaald. Voor de kleuters was het extra
spannend, maar ze hebben het allemaal gehaald.

Typediploma.
Met ondersteuning van Mariëlle Cantineau hebben al een aantal
kinderen hun diploma gehaald. Super goed hoor! Een paar kinderen
zijn met de laatste loodjes bezig. Het oefenen om het goed en ook
nog snel te kunnen is het lastigste onderdeel. Maar het gaat ze
lukken hoor!

Extra ondersteuning.
Wij hebben de subsidie Inhaal-ondersteuningsprogramma Covid-19 toegekend gekregen.
Hierdoor kunnen we tot de zomervakantie voor twee morgens een onderwijsassistent
aanstellen. Zij zal kinderen in verschillende groepen begeleiden die extra ondersteuning

nodig hebben bij hun ontwikkeling. Inmiddels heeft Leonie Mulder aangegeven dat zij
graag deze taak bij ons wil uitvoeren. Voor de kerstvakantie zal zij al meedraaien om
het programma en de kinderen te leren kennen.

Van Sint naar Kerst.
Volgende week zullen de pakjes plaats maken voor de kerstboom. Ook weer een gezellige
tijd. Schoolwerk en kerstactiviteiten zullen elkaar afwisselen. De klassen zijn in een
mum van tijd omgetoverd in een kerstomgeving. We houden u op de hoogte via de Parro
app en/of de Bieproaten.

