“Even bieproaten”
voor de week van 18 maart 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

20 maart en 17 mei.
27 juni onder voorbehoud.

Groep 1/2

Schilder jezelf. (Fit en gezond)

Leerkrachten naar Den Haag.
Uit Hoogezand gaan de docenten vrijdag naar het Malieveld in Den
Haag. Sommige met de trein en weer anderen met de bus. Onze
school is goed vertegenwoordigd bij deze actie. En…wat fijn dat er
zoveel ouders de petitie hebben ondertekend. Bedankt daarvoor.
Toch nog vergeten? U kunt onze actie steunen door de petitie
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/ te ondertekenen.

Margedag.
Op 20 maart hebben de leerkrachten een margedag.
Op het programma staat o.a. werken met de 21 st century skills.

Rijksmuseum.
Afgelopen week zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8 naar het
Rijksmuseum geweest. Ze hebben een top dag gehad. Naast een
inspirerende dag was het ook een erg gezellige dag. De kinderen
vertellen nog veel over de mooie ervaringen en de lange busreis is allang
weer vergeten. We sturen als bijlage wat verslagjes van de kinderen
mee met deze nieuwsbrief.

Groep 3/4 naar het NME:
Vrijdag 29 maart gaat groep 3/4 naar het NME om hier meer te weten
te komen over
de wat er allemaal eetbaar is in de natuur.
Ze gaan dan in de tuinen bij het NME voedsel verzamelen en kijken of
de kippen een
eitje gelegd hebben. Ook gaan we hier wat lekkers van maken! Kortom
erg leuk en leerzaam!

Lunchpauze.

Vindt u het leuk om samen met een groep kinderen te eten op school?
Heeft u 1 of 2 keer twee keer per week tijd?
Bent u van 11.20 tot 12.40 beschikbaar?
We zoeken nog begeleiders die tegen een kleine vergoeding de
kinderen willen begeleiden tijdens de Lunchpauze. Heeft u interesse
of wilt u meer informatie?
Juf Brigitte of juf Minna willen u graag informeren

Wijs Weerbaar voor groep 7/8.
Ook dit jaar kopen wij extra lessen Sociale ontwikkeling in bij het
bureau Wijs Weerbaar. Het accent in deze lessen ligt op het jezelf
zijn en het fijn hebben in de groep. Deze lessen kunnen gaan over:
*
conflicten op een goede manier oplossen
*
stoer doen en groepsdruk
*
pesten
*
grenzen van een ander respecteren
*
hulp vragen en hulp geven
*
herkennen van gevoelens en uiten daarvan
Allerlei onderwerpen zoals pesten, omgaan met gevoelens, inleven in
een ander, samenwerken/delen en het weerbaar blijven en zijn komen
aan bod.
Johann Davids, de begeleider van deze lessen, is een bekende voor
ons.
Hij heeft alle lessen tot nu toe bij ons verzorgd.

