“Even Bieproaten”
voor de week van 15 juni 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
Groep 7/8

Tekenen een straat met huizen

Eindelijk weer samen naar school.
Wat waren de kinderen blij om elkaar op school weer te ontmoeten.
Ze kletsten maandag wat af. Geroezemoes in de hele school.
Daarnaast was het ook weer wennen om bij de les te zijn of te
blijven. Gelukkig merken we dat het schoolritme weer terug komt
en gaan we met z’n allen er tot de zomervakantie nog een leuke
leerzame tijd van maken.

Ontwikkeling van de leerlingen.
In de tijd dat de scholen dicht waren hebben de kinderen gewerkt
aan herhalingsstof en aan nieuwe leerstof. De leerkrachten hebben
de afgelopen weken gekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen is
verlopen en hebben het aanbod daarop aangepast.
Het taal/lees/spellingsprogramma en het rekenprogramma kunnen we aan het eind van
het schooljaar goed afsluiten. Het kan zijn dat er een enkele leerling nog wat extra
oefening nodig heeft voor een bepaald onderdeel. Dit wordt nu en in de nieuwe groep
opgepakt. Na de zomervakantie starten we met de leerstof van de nieuwe groep.

Rapport mee.
De kinderen ontvangen op 25 juni het eindrapport. De
rapportcijfers in het rapport zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de
toetsen die de kinderen gemaakt hebben vanaf februari tot aan de
sluiting van de school en de periode dat ze weer op school aanwezig
zijn. Als de leerkracht dit schooljaar nog een gesprek met u wil
over de ontwikkeling van uw kind zal hij/ zij binnenkort contact
met u opnemen.
Mocht u zelf nog een gesprek willen, dan verzoeken wij u om dat op
26 juni aan te geven. Deze gesprekken vinden op 29 juni en 30 juni
direct na schooltijd, telefonisch of via videobellen, plaats.

Cito eindtoetsen.
In overleg met alle scholen van ons schoolbestuur is de afname
van de Cito-eindtoetsen verschoven naar oktober. De normering
van die toetsen wordt door Cito aangepast, naar een
oktobernormering. U bent gewend om van ons een uitdraai van de
Citotoetsen aan het eind van het schooljaar in het rapport mee te
krijgen. Dat lukt nu dus niet. U ontvangt de uitdraai in de week
voor de herfstvakantie na de afname van bovengenoemde Etoetsen.

Musical/Afscheid groep 8.
De opvoering van de musical voor de ouders en de naaste familie
en de andere leerlingen van de school kan niet doorgaan, maar……
Juf Anja is een maand geleden al heel enthousiast met de
kinderen van groep 7 en groep 8 gaan oefenen, want er is
vast wel een oplossing te vinden die Coronaproef is. We hebben
besloten om de musical te filmen. Met ondersteuning van Ida Buijs,
de moeder van Luuk in de apengroep, wordt dit ook weer een
leuke activiteit. Verder willen we natuurlijk op de laatste schooldag
een speciaal tintje geven aan het afscheid van groep 8.

Inval voor de woensdag en vrijdag.
Meester Nathanaël zal deze dagen tot de zomervakantie op de
woensdag in groep 4 en op de vrijdag in groep 3 invallen.

Blijf alert op Corona.
Het is belangrijk dat kinderen niet naar school komen als ze
verkouden/ hoesten of andere corono-achtige verschijnselen
hebben. Ook als er huisgenoten zijn die deze verschijnselen
hebben, moeten de kinderen thuis blijven. Twijfelt u of het nodig
is? Neemt u dan even contact met ons op.

Op tijd?
We vinden het heel fijn als de kinderen niet te vroeg op school komen.

