“Even bieproaten”
voor de week van 24 juni 2019.
Datum:

Wat:

Zie “Even Bieproaten”
d.d.

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

mrwalstraschool@gmail.com

Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres

orwalstraschool@gmail.com
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Margedagen

Op 27 juni

Groep 3/4

Schoolreis gr 3/4 naar De Alde Feanen.

Teken in het gras.
We hebben rond de school veel ruimte om met de kinderen te gaan
spelen. Nu het zomerweer er is spelen we met de kinderen ook op
het grasveld bij de school. Ook eten we met de kinderen op
picknickkleedjes op het grasveld. We adviseren u om de kinderen
regelmatig te controleren op teken. Deze beestjes zitten in de
bomen maar ook in het gras.

Groep 2 afscheid bij de deur van de onderbouw.
Ga je na de vakantie naar groep 3? Dan mag je bij de
onderbouwdeur van de school al afscheid nemen van je ouders.
En dan….lekker alleen naar binnen! Stoer toch!

Zomerfeest 28 juni.
Het zomerfeest van de Walstraschool komt eraan. Heeft u al een
kraampje of iets anders bedacht? Het zou leuk zijn als er veel te
bekijken is van 16.00 tot 18.00 uur op 28 juni. U komt toch ook?

Margedag.
Op 27 juni hebben de meesters en juffen een teambuildingsdag.
De kinderen zijn dan vrij.

Schoolfotograaf 1 juli.
De schoolfotograaf komt op 1 juli op school.
De fotograaf maakt een portretfoto en een groepsfoto, maar ook
een foto met een broertje en/of een zusje is mogelijk vanaf 8.15
uur.

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie en
bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 27 oktober
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
vrijdag 10 april + maandag 13 april
maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
maandag 1 juni
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

VakantieBieb-app.
Lezen is belangrijk voor kinderen. Goed kunnen lezen is
essentieel voor succes op school. Uw kind leert lezen op school,
maar om een echt goede lezer te worden moeten de kinderen
vooral veel ‘leeskilometers’ maken. En dat betekent: thuis en in
de vakantie lekker veel lezen! Voorlezen is ontzettend
belangrijk om kinderen kennis te laten maken met boeken en
verhalen, maar is zeker ook aan te raden als je kind al zelf kan lezen!
Blijven lezen in de zomervakantie is ook mogelijk via de VakantieBieb –app.
Vanaf 6 jaar allerlei leuke titels te downloaden via de App-store of de Google Play
store. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve
challenge beschikbaar.

