“Even Bieproaten”
voor de week van 24 februari 2020.
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres

orwalstraschool@gmail.com
Groep 5 /6

Monsters kleien

Parro App.
Wat fijn dat u zich hebt aangemeld voor de app. De meeste
ouders hebben de privacy voorkeuren ook al aangegeven. Het
delen van de foto’s van de LMZWJK show zal met deze sneller
en gemakkelijker gaan.
Met inplannen van de oudergesprekken hebben we nog enige
hobbels te nemen. De leerkrachten kunnen alleen maar tijden
inplannen per groep en het zou handiger zijn dat de
combigroepen in de Parro app staan. Helaas matcht dat niet met
de indeling van Parnassys het leerlingadminstratie programma.
We onderzoeken of het voor ouders en de leerkrachten handiger kan.

De LMZWJK show.
Een traditie op de Walstraschool. Van groep 1 t/m groep 8 laten de
kinderen aan elkaar zien wat voor talenten ze hebben. Ook de ouders
konden meegenieten. Dansen, goochelen, voetballen, een quiz en een
heuse D.J. liet als aanstormend talent zijn muziektalent horen. De
kinderjury (uit de kinderraad) stimuleerden de kinderen en gaven
samen met Pikachu en haar begeleider veel complimenten. De
kinderen van groep 8 presenteerden de show, wat ze op een
enthousiaste manier deden. Een superleuke LMZWJK show.

Verkeersles groep 7/8: dode hoek
Wat is een dode hoek en waarom is die gevaarlijk? Met een heuse
vrachtauto op school hebben de kinderen ervaren wat de
chauffeur van een grote vrachtauto wel of niet ziet. We hopen dat
de kinderen nu op een veilige manier kunnen omgaan met grote
voertuigen in het verkeer.

Typeles.
Alle leerlingen hebben voordat alle lessen waren afgelopen, toch al hun diploma gehaald.
Mariëlle bedankt voor je begeleiding, tijd, inzet en het enthousiasme waarmee je de
kinderen hebt begeleid naar het diploma.

Naschoolse activiteiten.
Weet u het nog? De kinderen kunnen zich opgeven voor dans, toneel, muziekoriëntatie
en programmeerles. Het aanmeldingsformulier sturen we nogmaals mee met de
Bieproaten. Graag horen we voor dinsdag 25 februari of uw kind gaat meedoen.

Voor in de agenda:
17 febr. t/m 21 febr.
24 febr.t/m 6 maart

Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken

groep 1 t/m 7

