“Even bieproaten”
voor de week van 1 juli 2019.
Datum:

Wat:
Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres

orwalstraschool@gmail.com
Telefoon

Groep 5/6

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193
Glas in lood.

Tanzania.
De biogaskeuken is weer stapje dichterbij. Alle acties hebben in
totaal € 1063,95 opgeleverd. Ook de kinderen van de kinderraad
waren reuze tevreden met de opbrengst. Trots hebben ze het in alle
groepen aan de kinderen medegedeeld. Juf Yvonne zal ons over het
verdere verloop van de inzameling voor de biogaskeuken op de hoogte
houden.

Groep 2 spelen op het onderbouwplein.
Ga je na de vakantie naar groep 3? Dan mag je voor 8.30 uur al
op het plein blijven spelen. En natuurlijk speel je ook
in de pauze op het plein.

Zitzakken.
Voor de leeshoek van groep 4 volgend jaar hebben we zitzakken nodig.
Dus wie o wie heeft er toevallig een zitzak over?
Graag contact opnemen met juf Astrid.

Piano.
Op school staat in de gemeenschapsruimte een oude piano.
Heeft iemand belangstelling?

Afscheidsfeestje groep 8.
Donderdag 4 juli hebben de leerlingen van groep 8 een afscheidsfeestje georganiseerd
voor hun ouders. Na acht jaar basisschool gaan ze na de vakantie naar het VO. In
Hoogezand naar het Aletta Jacobscollege, Groningen naar het Maartenscollege, het
Reitdiepcollege of in Haren naar het Harens Lyceum.

Margedag.
Gisteren hebben de leerkrachten met een Tuk Tuk gereden door
het Hogeland. Het was een leuke gezellige dag.

Schoolfotograaf 1 juli.
De schoolfotograaf komt op 1 juli op school.
De fotograaf maakt een portretfoto en een groepsfoto, maar ook
een foto met een broertje en/of een zusje is mogelijk.
Tijdstip voor de foto’s met kleine broertjes en/of zusjes om 8.15
uur in het speellokaal.

Rapport mee.
Maandag 1 juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport mee
naar huis. Graag deze voor dinsdag 9 juli weer meegeven naar school?
Wilt u nog een gesprek dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Het is ook mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.
Deze gesprekken vinden direct na schooltijd plaats. (1 juli t/m 9 juli).

Gevonden voorwerpen.
Wie mist er een paar heerlijk warme sloffen, een jas, een gymtas ,
een sjaal of wanten of een beker? Volgende week liggen de gevonden
voorwerpen op de kast bij het lokaal van juf Greetje.

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie en
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Summer school.

maandag 21 oktober t/m vrijdag 27 oktober
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
vrijdag 10 april + maandag 13 april
maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
maandag 1 juni
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

