“Even bieproaten”
voor de week van 10 februari 2020.
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

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

orwalstraschool@gmail.com
Aankondiging

De LMZWJK show

Parro App.
Geweldig. Bijna alle ouders hebben zich aangemeld voor de Parro app. U krijgt volgende
week bericht over de mogelijkheid voor het inplannen van het ontwikkelgesprekken van
uw kind. Ouders met meerdere kinderen kunnen eerst inplannen (maandag en dinsdag)
en daarna kunnen alle andere ouders ook gaan inplannen. Deze
gesprekken vinden plaats in de week van 24 februari en de
week van 2 maart. Ouders met een leerling in groep 8 krijgen
later een uitnodiging voor de gesprekken i.v.m. schooladvies
Voortgezet onderwijs.

Naschoolse activiteiten.
U kunt zich opgeven voor de NSA.
Het aanmeldingsformulier vindt u bij de Bieproaten.

Geslaagde thema/informatieavond OR en MR.
Het was een interessante avond over mediawijsheid. Iets wat
zeker leeft bij de ouders, maar ook op school als onderdeel
van ICT geletterdheid aandacht heeft. Hoe zorgen we dat
de kinderen wijs met de media omgaan? Nieuwsgierig geworden?
Ruben Gazendam ( vader van Gijs uit groep 5) heeft een verslag gemaakt.
We zullen deze met de Bieproaten meesturen.

De LMZWJK-show.(Komt u ook kijken?)
We zijn heel nieuwsgierig geworden naar de optredens van de
kinderen voor de LMZWJK-show. Wordt het goochelen, een
mop vertellen, zingen, dansen, etc.
Lijkt het u leuk om de voorstelling of een deel ervan bij te
wonen?
Donderdag 13 februari van 8.30 uur t/m 11.30 uur
Locatie: speellokaal Walstraschool.

.

LZWWJWED. Lunchpauze.
Donderdag voor de voorjaarsvakantie mogen de
kinderen zelf weten wat ze willen eten tijdens de lunch.
Dus……neem wat lekkers mee voor in de
Lunchpauze! Mmm, dat wordt smikkelen.
Natuurlijk zal er dan ook muziek te horen zijn op
de Lekker Zelf Weten Wat Je Wil Eten Dag.

Voor in de agenda:
10 februari
13 februari
14 februari
17 febr. t/m 21 febr.
24 febr.t/m 6 maart

rapport voor kinderen uit groep 3 t/m 8 gaat mee
Laat maar zien wat je kunt show
Margedag De kinderen zijn vrij.
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken

