“Even bieproaten”
voor de week van 13 januari 2020.
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

Giraffengroep

In de winter.

Het nieuwe jaar 2020.
Natuurlijk willen wij, het team van de Walstraschool, u een goed
nieuwjaar toewensen met een goede gezondheid, veel geluk en
alles wat nog meer wenselijk is.

Vervolg van het schooljaar.
Een nieuw jaar? Voor ons is het de start van het tweede gedeelte
van het schooljaar. Er zijn voor de kinderen, leerkrachten en
ouders van de Walstraschool alweer allerlei activiteiten ingepland.
Uiteraard houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Terugblik op de Kerstviering.
De kinderen hebben tijdens de kerstviering genoten van het
kerstoptreden en van de heerlijke gerechten tijdens het kerstdiner.
De kerstborrel voor de ouders was ook een succes. Een leuke
afsluiting van het jaar. Alle ouders, kinderen en de ouderraad die
hebben geholpen, bedankt voor uw bijdrage.

Margedag maandag 20januari.
Deze maandag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten overleggen dan
met elkaar over de schoolontwikkelingen .

Parro app.
Binnenkort ontvangt u van ons een verzoek om u aan te melden voor
de Parro App.
Deze app die verbonden is met ons administratiesysteem heeft
meerdere gebruiksmogelijkheden. Alles in een AVG beveiligde omgeving
(beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld)
Elke groep heeft dan zijn of haar eigen omgeving, waardoor het delen van
telefoonnummers of mailadressen van ouders niet meer nodig is.
 groepsmededelingen kunnen ook via deze app gedaan worden
 ouders en leerkrachten kunnen contact met elkaar opnemen
 u kunt uw privacy voorkeuren aangeven.
(bijv . foto’s wel of niet op de website of in de nieuwsbrief)
 we kunnen veilig en snel foto’s delen

 de oudergesprekken digitaal laten inplannen
 snel korte mededelingen doen
We hopen hiermee een efficiency slag te slaan in de communicatie
met ouders. Snel, gemakkelijk, overzichtelijk, veilig en
gebruiksvriendelijk. Binnenkort wordt u gevraagd om de app op uw
telefoon te installeren.
De groepsouders blijven ook de komende periode nog
contactpersoon van de groep. Deze periode zullen we gaan ervaren
hoe we nieuwe en bestaande contactlijnen tussen ouders en de
school optimaal kunnen inzetten.

Uitnodiging voor ouders voor de OR en Mr avond op 23 januari.
Op donderdag 23 januari om 19:30 uur staat onze jaarlijkse informatieavond gepland.
Wat later dan gebruikelijk, omdat onze gastspreker niet eerder in te plannen was.
Omdat we graag met u over Mediawijsheid van gedachten wilde wisselen hebben we
besloten de avond later in het jaar in te plannen.

Thema informatie avond OR en MR.
Het afgelopen jaar stond deze informatieavond in het teken van het
toekomstbestendig maken van ons schoolgebouw. We zullen u dan ook
informeren over de huidige stand van zaken omtrent dit onderwerp.
Dit jaar willen we u informeren over één van de 21 e eeuwse Century
Skills “ Digitale geletterdheid” en dan met name het onderdeel
Mediawijsheid. Naast een introductie over dit thema door twee
bibliotheekmedewerkers (met specialisatie digitale geletterheid)
willen we graag met u van gedachten wisselen wat dat betekent voor
onze leerlingen op school, maar ook voor u als ouder. Hoe kunnen we
dit aspect van digitale geletterdheid vorm geven. Samen met
Basicly zijn we dit schooljaar met het team een tweejarig
verandertraject voor groep 1 t/m groep 8 gestart met als doel om
onze leerlingen digitaal vaardiger te maken. We hopen dat u op deze
avond samen met ons de koers wil bepalen.
De avond start met enkele formaliteiten aangaande wat de OR, de MR
en de GMR gedaan hebben afgelopen schooljaar. We sluiten de avond
af met een borrel. Noteer deze avond in uw agenda en ……………….
KOM meepraten en denken.

Dot en Dash op bezoek in groep 5/6.
Afgelopen dinsdag kwam robot Dash bij groep 5/6 op bezoek.
De kinderen mochten hem besturen en uiteindelijk zelfs zijn gedrag
programmeren. Het was een ontzettend leuke en leerzame ochtend en de
kinderen wilden allemaal zelf ook wel zo’n robot!

Staking 30 en 31 januari 2020.
Helaas zien we dat er nog geen concrete toezeggingen vanuit de politiek zijn
gekomen om de problemen op te lossen met structurele investeringen.
Daarnaast wordt het probleem van het groeiend lerarentekort, het verlagen
van de werkdruk en een passend salaris niet of onvoldoende aangepakt. De
leerkrachten van onze school willen nogmaals aangeven dat het zo niet kan en
gaan staken.

Citotoetsen.
In januari worden de Cito toetsen voor groep 2 t/m 8 afgenomen.
Een aantal toetsen (o.a. spelling en de leestoetsen) van groep 3 worden later afgenomen
nadat deze kinderen alle letters aangeboden hebben gekregen. De afname van de
Citotoetsen geeft ons informatie over de ontwikkeling van onze leerlingen in vergelijking
met alle leerlingen in het basisonderwijs in Nederland. Samen met de methodetoetsen
kunnen wij zo op een goede manier de ontwikkeling van uw kind(eren) en de
ontwikkelingen van alle groepen apart volgen. Nieuwsgierig naar hoe u kind het op school
doet?
Eind februari / begin maart ontvangt u van ons een uitnodiging voor de oudergesprekken.
De Eindtoets Cito voor de leerlingen van groep 8 zal in de maand april plaatsvinden

Voor in de agenda:
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie en
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

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

Margedagen.
20 januari 2020
14 februari 2020
14 april 2020
2 juni 2020 ( onder voorbehoud) *
Daarnaast ook nog een bestuursbrede margedag de zgn.: Ultiemdag op 9 april 2020
De leerkrachten vergaderen op de margedagen over de schoolontwikkelingen,
verwerken en evalueren de cito gegevens en de groepsplannen.
*Dinsdag 2 juni vindt doorgang als er geen calamiteiten hebben plaats gevonden
(bijv: school moet sluiten i.v.m. extreme weersomstandigheden

