“Even bieproaten”
voor de week van 17 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

Schilderijen leerlingen gr 5/6

Groepenverdeling.
We vinden het heel fijn om te melden dat ons leerlingaantal de
afgelopen periode sterk is toegenomen. In het nieuwe schooljaar
werken we met vijf basisgroepen, een groep 1/2, een groep 3,
een groep 4, een groep 5/6 en een groep 7/8. Groep 3/4 heeft
dan rond de 30 leerlingen. In overleg met ons schoolbestuur
hebben we extra formatie gekregen en met de inzet met een
deel van de werkdrukmiddelen kunnen we deze groep splitsen in
een aparte groep 3 en een aparte groep 4.
Met de bovenstaande 5 basisgroepen kunnen we kwalitatief
goed onderwijs aanbieden en alle lesactiviteiten goed organiseren.

Ouderenquête.
De ouderenquête is nog in te vullen tot en met woensdag 19 juni. Wij stellen
uw reacties zeer op prijs.

Groep 2 afscheid bij de deur van de onderbouw.
Ga je na de vakantie naar groep 3? Dan mag je bij de
onderbouwdeur van de school al afscheid nemen van je ouders.
En dan….lekker alleen naar binnen! Stoer toch!

Schoolreis groep 1/2.
Dit jaar gaan de giraffen op schoolreis naar Familiepark Nienoord in Leek.
Donderdag 20 juni vertrekken ze rond 8.45 uur en we verwachten ze rond 15.00 uur
weer terug. Allemaal heel veel plezier.

NME wateronderzoek.
Dinsdag 18 juni gaan de kinderen van groep 5/6 op excursie naar
het NME. Ze gaan op de fiets. Graag regenlaarzen of schoenen die
nat en vies mogen worden meegeven naar school.

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

Margedag.
Op 27 juni hebben de meesters en juffen een teambuildingsdag.
De kinderen zijn dan vrij.

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

Extra informatie:
Hoofdluis en vijfde ziekte.
Er zijn kinderen op school die de vijfde ziekte hebben.
Vijfde ziekte (internet) :
Bij de vijfde ziekte ontstaan bij kinderen kleine rode vlekjes in het gezicht. De wangen
kunnen vuurrood worden. Er kan temperatuurverhoging of koorts optreden. Daarna
verspreiden de vlekjes zich over het lichaam. Dit geeft soms jeuk. In het begin van de
ziekte zijn de vlekjes vlindervormig. Na ongeveer een week verdwijnt de huiduitslag. De
vlekjes kunnen nog enkele weken lang terugkomen, bijvoorbeeld door warmte (een warme
douche), kou, inspanning of opwinding, maar ze verdwijnen dan weer snel. De kinderen
voelen zich tijdens de vijfde ziekte meestal niet ziek.
Wanneer vrouwen (die geen antistoffen hebben) de vijfde ziekte krijgen in de eerste
helft van de zwangerschap, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de baby. De huisarts
kan door bloedonderzoek bepalen of je besmet bent met het virus.

VakantieBieb-app.
Lezen is belangrijk voor kinderen. Goed kunnen lezen is essentieel voor
succes op school. Uw kind leert lezen op school, maar om een echt
goede lezer te worden moeten de kinderen vooral veel ‘leeskilometers’
maken. En dat betekent: thuis en in de vakantie lekker veel lezen!
Voorlezen is ontzettend belangrijk om kinderen kennis te laten maken
met boeken en verhalen, maar is zeker ook aan te raden als je kind al
zelf kan lezen! Blijven lezen in de zomervakantie is ook mogelijk via de
VakantieBieb –app. Vanaf 6 jaar allerlei leuke titels te downloaden via de App-store of
de Google Play store. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en
een interactieve challenge beschikbaar.

