“Even bieproaten”
voor de week van 24 augustus 2020
Wat:

Zie “Even Bieproaten” d.d.
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Buitenschoolse opvang.

www.kinderopvangkaka.nl.
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Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres
mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres
orwalstraschool@gmail.com
School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

OR
Telefoon

Foto’s

In de school

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan.
We merken dat het bijna weer op een gewone manier les
krijgen de kinderen heel goed bevalt. Als jonge veulens
dartelen de kinderen weer samen op het schoolplein. Nu nog
even wennen aan een ander leef/werkritme. De ervaring leert
dat dit ook snel gaat. Iedereen heeft weer zin in het nieuwe
schooljaar. En dat is een fijne start.

Schoolinformatie/Parro app.
De vernieuwde schoolgids kunt u binnenkort lezen op de
website van de school. Via de “Bieproaten” zullen we u over de ”ins en outs” op de
hoogte houden. En…….dit jaar zullen we u deze sturen via de Parro app. De eerste maand
ook nog via de mailen daarna alleen via de Parro app. Alle schoolinformatie op één plek.

Parro App en de privacy.
Met deze app kunnen we zorgvuldig omgaan met de privacy van kinderen, zoals
bijvoorbeeld het delen van beeldmateriaal. U kunt uw voorkeuren aangeven in deze app,
zodat de leerkrachten deze gegevens dan kunnen inzien en checken.
Hoe kunt u deze gegevens invoeren?




Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes
op het potloodje achter de naam van uw kind.

Op elk moment in het schooljaar kunt u uw gegevens inzien
of wijzigen.

Lunchpauze.
De begeleiders van de lunchpauze hebben er weer zin in. Dit jaar ook
weer met vertrouwde gezichten op vaste dagen. Heeft u zin om af en
toe eens te ondersteunen? We zoeken nog één of twee
oproepkrachten. (opgave bij juf Brigitte of via Juf Minna)

Telefoon en mobiele telefoons.
De mobiele telefoons en de smartwatches van kinderen worden
ingeleverd bij de leerkracht. U kunt ons onder schooltijd bereiken op
het schoolnummer 0598 351677.
Soms schakelt de telefoon door naar de handset en dan gaat de
telefoon iets vaker af voordat er wordt opgenomen of we kunnen niet
opnemen omdat de lijn dan bezet is.(U hoort geen ingesprek toon).
Probeert u het dan even later weer.
Bij uitstapjes en excursies nemen de leerkrachten de mobiele telefoon van school mee.
Het telefoonnummer is 06 83776193.

Schoolkamp.
Groep 7/8 gaat van woensdag 23 september t/m vrijdag 25
september op schoolkamp. Dit jaar is de bestemming Tweehek
in Westdorp. Een leuk vooruitzicht voor de kinderen.

Gymtijden.
Maandag
groep 3 t/m 8
Woensdag
groep 3 t/m 8
Bovenstaande lessen worden gegeven door de vakleerkracht
gymnastiek Agnes Abée
Dinsdag
groep 3 en groep 4
Deze gymles wordt geven door de eigen leerkracht.
Kleuters gymmen elke dag of spelen buiten.
Wilt u zorgen dat uw kinderen op deze dagen hun sportkleding en
gymschoenen meenemen. Na elke gymles nemen de kinderen hun
gymtas mee naar huis, zodat de gymkleren gewassen kunnen
worden.

Naschoolse aanbod.
We vinden het heel jammer, maar i.v.m. de Coronamaatregelen
kunnen we de komende periode geen naschoolse activiteiten
aanbieden. Dus geen Duitse les, leren programmeren of toneelles
de komende maanden. Erg jammer. Gelukkig is het schooljaar nog
maar net begonnen en wie weet kunnen we later in het jaar toch
opstarten.

Ouderhulp.(bijlage opgaveformulier)
Het afgelopen schooljaar hebben veel ouders ons geholpen bij allerlei activiteiten. Wij
waarderen deze inzet enorm. Graag doen we ook dit jaar weer een beroep op u, zodat er
weer allerlei nuttige en leuke activiteiten kunnen plaats vinden. Op dit opgave formulier
staan de activiteiten genoemd en vermelden we ook hoeveel tijd deze ongeveer in beslag
nemen. Ook kunt u aangeven voor welke activiteit u zich op wilt geven, wanneer u kunt en
eventueel voor welke groep u zich wilt inzetten.

Zijn onze gegevens nog juist?
Mocht uw mail en /of adresgegevens wijzigen, of het afgelopen jaar
gewijzigd zijn, wilt u het ons dan doorgeven.
(minnanicolai@ultiemonderwijs.nl)

Buitenschoolse opvang.
Kinderopvang KaKa verzorgt voor onze school de buitenschoolse
opvang. Een vertrouwde plek waar de kinderen voor en na schooltijd
kunnen worden opgevangen. Alle kinderen van 0-12 jaar zijn van
harte welkom. Bij voldoende animo kan onderzocht worden of dit op
onze eigen schoollocatie kan plaatsvinden. Mocht dit niet lukken,
dan worden de kinderen opgevangen op een locatie in de
directe omgeving. Meer informatie kunt u vinden op onze
website www.kinderopvangkaka.nl. Als u nog vragen heeft over deze nieuwe
mogelijkheden, dan kunt u contact met Kinderopvang KaKa opnemen
via ouders@kinderopvangkaka.nl.

Folders en aanbiedingen voor ouders.(tijdschriften, Squla en Kielzog enz.)
Elk jaar krijgen wij via de uitgevers allerlei materialen met aanbiedingen voor ouders.
Dit schooljaar zullen we deze als uitzondering aan de kinderen meegeven, omdat we u
niet in de gelegenheid kunnen stellen om het op school in te zien.

Open dag Tennis De Stirum.
Het afgelopen schooljaar kon door de Corona maatregelen het scholentennis niet door
gaan. Normaal geven zij twee of drie keer op school tennisles tijdens de
gymnastiekuren. Daarna worden de kinderen op de vereniging uitgenodigd om op échte
tennisbanen te komen tennissen. Om tennis onder de aandacht van de kinderen van
school te brengen
mogen zij kennis maken met tennis tijdens de open, gratis
trainingsdag aankomende zaterdag 22 augustus
van 11-15 uur.

