“Even bieproaten”
voor de week van 13 mei 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

17 mei en 27 juni onder voorbehoud.
Margedagen
Kleuters
rekenen met geld.
Foto’s groep 1/2

Aankomende week start de avondvierdaagse.
Janine Danoe en Onno Mathijssen staan tegenover de ingang van het Aletta
Jacobscollege. Graag voor de 5 km even bij hen aanmelden en voor de 10 km
aanmelden bij Nathalie Banus. ( i.v.m. met het uitdelen van de hesjes)
Programma:
Maandag,dinsdag en donderdag.(op woensdag wordt er niet gelopen)
10 en 15 KM starten om 18:00 uur vanaf de Laan van de Sport
5 KM start om 18.10 uur vanaf de Laan van de sport.
Vrijdag.
De 10 en 15 KM starten net als de andere avonden vanaf “De laan van
de Sport” en zullen lopen richting het Margrietpark en zich daar opstellen in de straat
van opstelling, deze word in de week zelf bekend gemaakt
De 5 KM loopt deze avond vanuit het Margrietpark zij zullen hier dan ook om 18.45 uur
aanwezig moeten zijn in de straat van opstelling.
De eerste groep zal om 19.30 uur vertrekken vanuit het Margrietpark.
De medailles worden als het lukt vrijdagavond uitgedeeld.
Helaas zijn er te weinig ranjarijders. Geeft u uw kind zelf in een rugtas drinken
en een koekje mee?
 Kinderen die een t shirt van school lenen, graag na de vierdaagse inleveren
bij Janine. Het wassen van de shirts regelen we via school.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.avondvierdaagsehs.nl/locatie.html


T shirts gekocht?
De kinderen krijgen vandaag, vrijdag, de shirts mee naar huis.

Margedag.
Vrijdag 17 mei zijn de kinderen vrij. De leerkrachten vergaderen over
schoolontwikkelingen voor het komende jaar.

Kielzog voorstelling voor groep 7/8.
Volgende week dinsdag gaat groep 7/8 naar het Kielzog in
Hoogezand waar wij de voorstelling ‘Dag meneer van Dalen” gaan
bijwonen. Meneer van Dalen woont alleen in zijn huisje aan een
drukke straat. Wanneer hij binnen is en zijn deur sluit, heeft
hij de rust om in zijn eigen wereld te duiken. Hij droomt weg bij
de gedachte dat hij ooit eens zal varen op open zee. Maar
Meneer van Dalen is oud, zo oud dat niemand precies meer weet
hoe oud hij is. Dus hij moet opschieten met zijn wens, voor het
te laat is. Of is het al te laat? Meneer Van Dalen weet niet dat
dit een bijzondere dag gaat worden, waar zomaar eens een
wonder zou kunnen gebeuren…Wij zijn reuze benieuwd!!!

Cito eindtoets.
Groep 8 leerlingen hebben allemaal de uitslag van hun eindtoets ontvangen. Alhoewel de
score geen invloed heeft op schooladvies Voortgezet onderwijs blijft het toch wel
spannend voor ze. De meeste kinderen waren tevreden over hun eigen score en ook wij
vinden dat ze het goed hebben gedaan. Als school gebruiken we deze uitslag, naast
andere gegevens uit het LOVS om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren.

Project week Tanzania (Afrika)
Woensdag 22 mei t/m woensdag 29 mei werken wij op de gehele
school over Afrika, met de focus op Tanzania.
Juf Yvonne Hoving heeft hier als vrijwilliger op de Mbaash
Primary School samen met collega’s van de Hanzehogeschool
afgelopen oktober gewerkt. Voor ons een reden om voor dit
thema te kiezen, zodat zij ook haar ervaring met ons op school
kan delen. Zij kan hierdoor een goed beeld geven van het leven
van de Masai bevolking in Afrika

Goede doelen actie en de meester-en juffendag.
Samen met de kinderen uit de kinderraad zijn we een inzameling aan
het organiseren voor de Stichting Tanzania Support. Deze Stichting
ondersteunt verschillende activiteiten zoals de school waar
Juf Yvonne heeft gewerkt.

Meester en juffendag.
De meester en juffendag zal ook in teken staan van het
project. We weten dat de kinderen het fijn vinden om ons op
die dag iets te geven. We zouden het dan ook heel leuk vinden
om een bijdrage te krijgen die we kunnen inzetten om de
school in Tanzania en het project te ondersteunen.

Informatie brief over project.
Volgende week zullen we u verder informeren over de activiteiten en de inzamelacties.

Vakanties en vrije dagen.
Een speciale meester- en juffendag
Hemelvaartsdag
vrijdag
Pinkstermaandag
Teambuildingsdag
Zomervakantie

29 mei
30 mei en
31 mei.
10 juni
27 juni
15 juli t/m 23 augustus.

