“Even bieproaten”
voor de week van 10 juni 2019.
Datum:

Wat:

Zie “Even Bieproaten”
d.d.

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

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Margedagen

Op 27 juni

Foto’s

Werkstukken leerlingen gr 7/8

Tanzania.
Wat hebben de kinderen hun best gedaan om suikerbroden en
turfstollen te verkopen voor de school in Tanzania. Bakker Meijer
heeft in totaal 276 suikerbroden en 208 turfstollen moeten
bakken. En in de collectebus zit ook al een enorme bijdrage
Volgende week hopen we te weten hoe hoog de opbrengst is.
Wilt u de kinderen uiterlijk woensdag het geld meegeven naar
school.

Schoolreis van groep 3 t/m 6.
Op woensdag 5 Juni zijn we met de groepen 3-4 en 5-6 op schoolreis geweest naar “De
Alde Feanen” in Earnewald. Groep 3-4 begon met het kikkerpad, allemaal mooi in het
natuurgebied. Groep 5-6 over het water, survival. Er zijn veel kinderen nat geworden
maar genoten van de touwbruggen en tokkelbaan. Tussen de middag hebben we met z’n
allen heerlijk gezwommen en natuurlijk onze lunch opgegeten. Een otter-race en
otterpuzzeltocht, letters verzamelen en glijden op een zeepbaan. Ook deze dag bezig
geweest met onderwaterbeestjes bij de sloot, eerst wat erover leren daarna vangen en
bekijken. En natuurlijk goed kijken welk beestje het nu is. Het was een gezellige dag
met een mooie sfeer en veel gespeeld maar heel stiekem ook wat geleerd van de natuur!

Hoofdluis
Er is op school hoofdluis geconstateerd. Een vriendelijk verzoek om uw kind te
controleren en indien nodig te behandelen.

Groepenverdeling.
De invulling voor het komende schooljaar is zo goed als rond. Volgende week ontvangt u
van ons de groepenverdeling en de leerkrachtenverdeling.

Pinkstermaandag vrij.
De leerlingen zijn maandag vrij. Daarna start het laatste gedeelte
van dit schooljaar.
Het onderwijsprogramma wordt zo lang mogelijk gevolgd. Er
worden in de komende weken nog Cito’s afgenomen en het rapport
gemaakt. Het schoolreisje voor groep 1/2 staat nog op de planning
en een aantal sportactiviteiten voor de bovenbouwleerlingen.
We houden het ritme zo lang mogelijk vast met af en toe een
leuke extra activiteit. In onze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Ouderenquête.
De uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst heeft u via de mail ontvangen.
Door het invullen van deze “oudervragenlijst” van kwaliteitsmeter
WMK ( Werken met kwaliteit) helpt u ons om te onderzoeken of
ons onderwijs voldoet aan uw verwachtingen en waar
verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Schoolfotograaf.
De schoolfotograaf komt op 1 juli op school.
De fotograaf maakt een portretfoto een groepsfoto, maar ook
een foto met een broertje en/of een zusje is mogelijk.

Zomerfeest.
Het zomerfeest van de Walstraschool komt eraan.
Van 16.00 tot 18.00 uur op 28 juni. U komt toch ook?

