EVEN BIEPROATEN
23 April 2021

RAPPORT
En? Hoe vonden jullie het nieuwe rapport van de Walstraschool? Mooi, toch? Daar
kunnen de kinderen nog n’s mee thuis komen, dacht ik zo. Nog even los van de scores
die daar allemaal in terug te lezen waren natuurlijk.
De rapporten mogen allemaal weer mee naar school toe worden genomen. Heel
graag ontvangen we álle exemplaren vóór de komende meivakantie weer retour.
KONINGSSPELEN

En natuurlijk krijgen dit jaar de Koningsspelen óók een ander karakter met een
passende inhoud. We werden al even eerder verwittigd van het feit, dat de inmiddels
bekende ontbijtjes van de Jumbo-supermarkt niet geleverd zullen gaan worden. Dat
gebeurt op geen enkele andere basisschool natuurlijk.
Maar geen nood….dan gaan we op zoek naar iets wat gewoon wél kan op deze
dag: We spelen met elkaar allerlei spellen (veelal lekker buiten). We maken er gewoon
een feestelijke dag van. En dat lukt aardig kan ik jullie zeggen. Terwijl ik deze
nieuwsbrief schrijf, wordt er flink pret gemaakt op het plein. Allerlei oranje-uitgedoste
en ‘versierde’ kinderen én leerkrachten maken er samen, in de zon, een feestje van.

EINDTOETS
Daar zat je dan op dinsdag
Met de eindtoets voor je snoet
Geen zenuwen, blijf rustig
‘t Komt heus allemaal goed
Met z’n zessen en juf Anja
Is er écht niks te vrezen
Een toets met cijfers, info, taal
En ook begrijpend lezen
Je schooladvies al in the pocket
Da’s immers al bekend
Je mag nu laten zien
Dat je ’t advies echt waard bent
Ook da’s bij ons flink zichtbaar
We zien je door en door
Wij hebben écht geen zorgen
Je kunt ’t echt wel, hoor!
Op woensdag mocht je nóg n’s
D’eindtoets deel twee
Ook dát ging van een leien dakje
Weer geen ‘problemen’ mee
Nu is ‘t wachten op d’uitslag
Dat duurt nog effies, hoor
We weten wat j’in je mars hebt
Dat hadden we allang door
26 & 27 APRIL
Zoals eerder genoemd, zijn de kinderen a.s. maandag vrij van school i.v.m. een
marge-/studiedag. En op 27 april is het Koningsdag. Dan zit de school dicht.
EERSTE SESSIE KLANKBORDGROEP
Afgelopen dinsdagavond schakelden we met in totaal 5 personen digitaal aan in de
eerste sessie van de tijdelijke klankbordgroep. We hebben een fijn gesprek gevoerd
met elkaar. Ik zie al weer uit naar de tweede bijeenkomst
.

Wij gaan nog even door hier op school met de Koningsspelen. Wij wensen jullie alvast
een fijn weekend toe voor straks.
Een hartelijke groet,
Team OBS De Walstraschool

