Even Bieproaten
22 juni 2021

TEVREDENHEIDSPEILING
Vanmiddag vind je in de tas van je
kind een document zoals hiernaast is
afgebeeld.
Graag nodig ik je uit gebruik te maken
van je persoonlijke code op genoemde webadres.
Doe allemaal mee dan is de peiling
het meest valide. Ik hecht grote
waarde aan jouw deelname.
En o, goed om even te noemen dat
de peiling open staat t/m 29 juni a.s.
Alvast dank,
Heleen.

MORGEN
Morgen staat er een marge-dag op het programma. De laatste van dit schooljaar. En
het wordt er eentje met een speciaal randje…..Want, ja! De nieuwe directeur komt
op bezoek. Hij maakt n’s kennis met de binnenkant van zijn school ( ) en met zijn
team. Hartstikke leuk!
De kinderen zijn, zoals jullie allemaal weten, morgen vrij.
Ondertussen ben ik druk bezig met het afronden van het schooljaar. Daar horen
allerlei activiteiten (en documenten) bij. Tegelijkertijd werk ik ook naar het einde van
mijn interimopdracht toe. ….. (Misschien wel met een beetje pijn in het hart moet ik
stiekem verklappen). Maar ja, het is niet anders.
Natuurlijk staat er al een overdrachtsdossier klaar voor Wesley (Huisman).
Morgenmiddag gaan Wesley en ik voor de eerste keer n’s samen in dat dossier een
kijkje nemen. Hij mag/moet immers na de zomervakantie een goede start kunnen
maken. Dat komt vast helemaal goed! ‘k Heb er in elk geval alle vertrouwen in.
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OR-LEDEN GEZOCHT
Wij zoeken voor de OR nieuwe leden. Op dit moment zijn er namelijk te weinig leden
voor volgend schooljaar. De OR verzorgt allerlei activiteiten op school, zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen, de avondvierdaagse, de catering bij de musical/afscheid
van groep 8 en natuurlijk HET zomerfeest!
Een leuke en ONMISBARE club in een school!
Lijkt het je leuk om van alles te organiseren, mee te denken, inkopen te doen, etc. dan
horen we dat héél graag! Je moet er toch niet aan dénken wanneer leuke, feestelijke
activiteiten op school niet door kunnen gaan door te weinig leden.
Dat laten we niet gebeuren, hoor!
Dus spring in je mobiel, je laptop en stuur een aanmeldingsmailtje naar Astrid:
astridvenema@utliemonderwijs.nl

HANDIGE WEETJE EN DATA
Kaka

Buitenschoolse opvang.

www.kinderopvangkaka
.nl.

MR

Onze Mr is te bereiken via het volgende @
mailadresmrwalstraschool@gmail.com

Volgende MR-overleg -> 22 juni 2021

Telefoon

School is bereikbaar 0598

22 juni

Marge-dag

25 juni

Zomerfeest

12 juli t/m 20
augustus

Zomervakantie

De leerlingen zijn vrij
deze dag

Namens het team van OBS De Walstraschool
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