“Even bieproaten”
voor de week van 20 mei 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

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

27 juni

Kleurplaat gr.3/4 Avond4daagse

Avondvierdaagse.
De doorstart voor onze school om mee te doen aan de Avond4daagse is
een groot succes. In totaal hebben 70 leerlingen en veel van hun ouders
meegelopen. Een record aantal! Goed gedaan jongens en meisjes!

Grote Pluim voor de Ouderraad.
We bedanken de ouderraad voor de voorbereiding, organisatie en
uitvoering die nodig is voor het meedoen van onze leerlingen aan de
avond4daagse. Dankzij deze mensen is het succesvol verlopen. Er is veel
tijd in gestoken.

Boekenpret bij de kleuters.
De kleuters van de Giraffengroep lenen elke week een boekje bij de
bibliotheek op school (Boekenpret). Elk jaar wordt de uitleen verzorgd
door één of twee ouders van de klas. De ouder van dit jaar stopt dit
schooljaar omdat haar kind volgend jaar naar groep 3 gaat. Langs deze weg
doen wij een oproep om nieuwe ouders te vinden. Voor de overdracht zou
het fijn zijn dat de ouders die volgend jaar Boekenpret willen gaan doen
zich nu al aanmelden.

Groep 3/4 naar “Het Kielzog”.
Dinsdagmorgen 21 mei gaat groep 3/4 naar het Kielzog. Ze gaan de
voorstelling "Benjamin de Beer" zien, naar een verhaal van Herman van Veen.
Het verhaal gaat over Benjamin de ijsbeer die vanwege het smeltende ijs zijn woonplek
verlaat en dan in het bos bij een stel bruine beren terecht komt. Maar of
de beren daar blij van worden? We zullen het zien.
P.S: De gymtas kan dinsdag thuis blijven, omdat de gymles die dag komt te
vervallen.

Projectweek Tanzania.

(zie ook nieuwsbrief)
Woensdag 22 mei t/m woensdag 29 mei werken wij op de gehele school
over Afrika, met de focus op Tanzania. Met deze Bieproaten versturen we
een speciale nieuwsbrief met informatie over het project waar we over
gaan werken en over de inzamelingsactie voor de keuken op de Mbaash
Primary School.

Schoolreisjes.
Denkt u nog aan de betaling van de schoolreisjes?
*reknr: NL 22 ABNA 05 60 20 14 51
Walstraschool Hoogezand (*graag naam en groep vermelden)
Groep 1/2 gaat naar op donderdag 20 juni naar Familiepark Nienoord in Leek!
De bijdrage is € 26,- per kind.
De groepen 3 t/m 6 gaan op woensdag 5 juni naar Nationaal Park De Alde Feanen in
Eernewoude.
De bijdrage is : € 27,- per kind

Vakanties en vrije dagen.
Een speciale meester- en juffendag
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
Pinkstermaandag
Teambuildingsdag
Zomervakantie

29 mei
30 mei en 31 mei.
10 juni
27 juni
15 juli t/m 23 augustus.

