“Even bieproaten”
voor de week van 27 mei 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

27 juni

Foto’s

Tentoonstelling Tanzania

Project Tanzania.
Afgelopen woensdag heeft juf Yvonne aan alle kinderen van onze school heel enthousiast
verteld over haar ervaringen op de Mbaash Primary school in Tanzania. De kinderen
luisterden geïnteresseerd naar haar belevenissen. Nu wordt er in alle groepen een week
lang over Tanzania gewerkt. Elke groep zal op verschillende manieren over dit thema
gaan werken.
In groep 1/2 werken ze over de wilde dieren en over het leven in
Afrika. Er worden liedjes gezongen en natuurlijk veel gepraat
over het Afrikaanse leven en over het leven in Mbaash.
In groep 3/4 gaan ze stokken versieren, tellen en liedjes zingen
in het Swahili, Afrikaanse dieren knutselen en Afrikaanse
maskers maken. Natuurlijk zoeken ze in de atlas op waar
Nederland en waar het land Tanzania ligt.
In groep 5/6 en in groep 7/8 gaan ze aan de slag met een
thematafel waar een Afrikaans dorp met een markt wordt
nagemaakt. Eén van de meest kenmerkende bomen van Afrika:
de Baobab krijgt hierbij een prominente plaats. Verder hebben
de kinderen vele onderzoeksvragen bedacht. Wie kan er
antwoord op geven? Deze vragen komen in de klas te hangen.
Uiteraard mogen diverse tekeningen ook in de klas niet
ontbreken.
Weet u al dat in de gemeenschapsruimte een tentoonstelling is ingericht?
In de nieuwsbrief die we vorige week hebben meegestuurd vindt u ook informatie over
ons project.

De drie verkoopacties voor het goede doel.
Inleveren van statiegeldbonnen.
In de gemeenschapsruimte staat een mand waar u ook de
bijdrage van het inleveren van de statiegeldflessen (eventueel
het statiegeldbonnetje) in kunt doen. Ook in de Jumbo in de
Pleiaden staat een verzamelbox.

Verkoopactie Bakker Meijer en de Walstraschool.
De kinderen van de Walstraschool gaan zoveel mogelijk suikerbroden en of turfstollen
verkopen. Elk verkocht product levert een bijdrage op van € 1,00 en komt ten goede aan
de totstandkoming van een biogaskeuken. De kinderen hebben inmiddels de
verkooplijsten mee naar huis gekregen. De verkoopactie loopt tot a.s. dinsdag. (we
moeten dan de bestelling doorgeven). Er is een mogelijkheid voor een nabestelling die we
dan voor dinsdag 4 juni kunnen doorgeven. De producten worden op donderdag 6 juni op
school afgeleverd en dan krijgen de kinderen de bestelde producten mee naar huis.
We hopen dat deze actie een succes gaat worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verkoop van tasjes versierd met
Afrikaanse kunst.
Dinsdag komt een docent kunstzinnige vorming. Zij
gaat samen met alle kinderen tasjes op een
Afrikaanse manier versieren. In principe mag elk
kind natuurlijk zijn eigen tas meenemen, maar…..
misschien wilt u hiervoor toch graag een donatie
geven. Dat zou heel erg fijn zijn! De collectebus
staat klaar in de gemeenschappelijke ruimte.

Meester- en juffendag op 29 mei.
De meester en juffendag zal ook in teken staan van het project. We weten dat de
kinderen het fijn vinden om ons op die dag iets te geven. We zouden het dan ook heel
leuk vinden om een bijdrage te krijgen die we kunnen inzetten om de school in Tanzania
en het project te ondersteunen.

LZWWJWE Dag.
Woensdag 29 mei is het een ” Lekker zelf weten wat je wilt eten”
bij de lunch dag.

Komend schooljaar.
Begin juni zullen we u informeren over de groepsindeling voor het komend schooljaar.
Het schoolbestuur heeft heel erg meegedacht, zodat op alle scholen van ons bestuur
genoeg formatie komt om kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden. We
informeren u binnenkort.

Vakanties en vrije dagen.
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
Pinkstermaandag
Teambuildingsdag
Zomervakantie

30 mei en 31 mei.
10 juni
27 juni
15 juli t/m 23 augustus.

