“Even Bieproaten”
20 mei 2021

Juffendag
Volgende week woensdag, op 26 mei a.s., is het feest bij ons op school. We
vieren dan in één keer álle verjaardagen van de leerkrachten. Op deze dag
mogen de kinderen verkleed naar school komen. We maken er samen een
gezellige en feestelijke dag van!

Schoolfotograaf
Op maandagochtend, 7 juni is de schoolfotograaf bij ons op school. De
fotograaf zet de kinderen (dit keer alleen) individueel op de gevoelige plaat
én met de groep. Kleurrijke kleding is een aanrader.

Tijdelijke klankbordgroep
Deze tijdelijk samengestelde groep is de afgelopen periode 2 x digitaal bijeen
gekomen. We bespraken er met elkaar een heleboel. En dat was heel
verrijkend, verhelderend en prettig. Ik ben op dit moment bezig om de data
op een rijtje te zetten waaruit conclusies/aanbevelingen kunnen worden
getrokken en van waaruit weer nieuwe acties kunnen worden opgestart. Ik
dank Karijn, Marscha, Alie, Sylvia en Wies nog eens voor hun openhartigheid
en fijne samenwerking.

Leonie Mulder
Leonie Mulder is de onderwijsassistente (bekostigd vanuit corona-budget 1) op
De Walstraschool. Zij ondersteunt met een FTE van 0.3 het onderwijs in
verschillende groepen en activiteiten. Leonie heeft besloten, in verband met
voor haar gewichtige en begrijpelijke redenen, te stoppen met haar
werkzaamheden op school. Ze komt ons op 26 mei uitzwaaien. Daarna kan zij
zich volledig toewijden aan de mantelzorg voor haar ouders. Dit heeft nu, en
zonder uitgebreide toelichting in deze Biepraoten, haar grootste en
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belangrijkste prioriteit. We willen Leonie graag bedanken voor haar inzet en
wensen haar alle goeds.

Lang weekend
We hinkelen van meiweken naar lange weekenden. Ook nu weer staat er een
lang weekend in de agenda: Pinksterweekend. Op maandag, tweede
Pinksterdag is de school natuurlijk gesloten. We doen de deuren op dinsdag
weer open.
Voor nu wensen wij jullie een prettig weekend. Geniet er van en hopelijk…..met
een beetje mooi weer.

Team OBS De Walstraschool
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