“Even bieproaten”
voor de week van 20 januari 2020.
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Groep 3

Vuurwerk in de nacht
Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres

orwalstraschool@gmail.com

Margedag maandag 20januari.
Deze maandag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten overleggen dan
met elkaar over de schoolontwikkelingen .

Uitnodiging voor ouders voor de OR en MR avond op
23 januari.
Op donderdag 23 januari om 19:30 uur staat onze jaarlijkse
informatieavond gepland.
In de bijlage de verslagen en de agenda van die avond. U komt toch ook?

Staking 30 en 31 januari 2020.
In de bijlage een informatie brief van ons schoolbestuur aangaande de
staking op 30 en 31 januari.

De LMZWJK-show.
Een traditie op de Walstraschool. De Laat Maar Zien Wat Je Kunt
Show. Een show voor en door de kinderen die vlak voor de
voorjaarsvakantie opgevoerd gaat worden. Binnenkort kunnen alle
kinderen zich weer opgeven voor de LMZWJK-show. Dit mag van alles
zijn: goochelen, een mop vertellen, zingen, dansen, etc. We zijn erg
benieuwd wat voor kunsten de kinderen dit jaar weer laten zien!

Ouderenquête.
Het is al weer een poosje geleden dat u de enquête heeft ingevuld. Nu
we hem ook besproken hebben met de MR ( die de afgelopen periode
veel beleidsstukken heeft moeten bekijken) willen we de uitslag graag
met u delen. Het welbevinden van de kinderen is voor ons de basis, zodat
onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. We
zijn trots dat de ouders dit beeld herkennen en ondersteunen. De samenvatting
sturen we als bijlage mee en plaatsen deze op onze website.

Uitnodiging voor de kinderen.
De Laat Maar Zien Wat Je Kunt show.

Spelregels
-Je kunt maar aan één optreden meedoen.
-Het optreden duurt ongeveer 3 minuten, zeker niet langer!
-Als je met kinderen uit verschillende klassen in een groepje
zit, dan geef je je maar 1x op.
-Geef de stick, met je naam, groep en welk nummer je wilt,
uiterlijk dinsdag 11 februari aan juf Brigitte.
-Oefen thuis voor je optreden, want het is geheim.

Veel plezier!!

Luizen.
Helaas zijn er weer kinderen met hoofdluis. Wilt u de kinderen de komende tijd
regelmatig controleren en indien nodig behandelen.

