“Even bieproaten”
voor de week van 15 april 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

Margedagen
Foto’s

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

17 mei en 27 juni onder voorbehoud.
Paasvouwwerkjes gr 5/6

Allemaal geslaagd voor het verkeersexamen.
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het schriftelijke en het
praktisch verkeersexamen. Gefeliciteerd allemaal!

Koninklijke paasspelen.
Maandag 15 april vieren we de koninklijke paasspelen. De kinderen mogen
dan als prins of prinses verkleed op school komen. We openen de dag met
een dansje. Komt u ook kijken om half 9? Daarna worden er in de hele
school spelletjes gedaan. Tussen de middag lunchen we in de eigen groep.
Heeft u op de eieren al aangegeven wat u wilt verzorgen voor de lunch?
Het wordt vast weer een gezellige dag en duimen dat de weergoden ons
ook goed gezind zijn.

Meenemen voor de Paaslunch.
Alle kinderen graag op maandag 15 april, een bord, beker en bestek en een tas
meenemen naar school. Alles,ook de tas, graag voorzien van een naam.

Cito groep 8.
Op dinsdagmorgen 16 april wordt het eerste onderdeel van de Cito eindtoets voor groep
8 afgenomen. Op woensdagmorgen volgt het tweede deel. Veel succes allemaal! Op deze
dagen wordt de groep gesplitst en krijgen de leerlingen uit groep 7 ’s morgens apart les.

Avondvierdaagse.
De OR wil graag van alle kinderen die meelopen voor donderdag
18 april het inschrijfformulier en het inschrijfgeld (5 euro)
ontvangen. Graag op de enveloppe de voornaam en achternaam
en de groep van uw kind vermelden. Ook hebben we voor alle
dagen inschenk-ouders (limonade) nodig voor de pauzes. Opgave
graag bij Janine (06-81213545). Voor de begeleiders zijn hesjes
van school beschikbaar.

Te bestellen via school:
Is het leuk om in een shirt met het schoollogo mee te doen aan bijv.: de
avond-4- daagse, een schoolsport toernooi, op schoolreis of lekker te
spelen in de vakantie ? Dan kunt u een donkerrood t-shirt met het
schoollogo (geel) bij ons bestellen.
Een bedrukt schoolshirt en voorbeelden van de verschillende maten T
shirts hangen voor het raam in de keuken op school.

Vakanties en vrije dagen.
Goede vrijdag
Paas/Meivakantie

vrijdag 19 april 2019
maandag 22 aprilt t/m vrijdag 3 mei

Bestelformulier t shirts.
Graag het strookje invullen plus € 6,50 euro in een enveloppe
inleveren op school.

Naam:
Groep:
Maat:

3/4 - maat XS (98cm/104cm)
7/8 - maat M (122cm/ 128cm)
12/14 -maat XL (152cm/164cm)

5/6 - maat S (110cm / 116cm)
9/11 - maat L (134cm/146cm)

Handtekening:
* graag omcirkelen welke maat u wenst te ontvangen

----------------------------------------------------------------------------------------

