“Even Bieproaten”
voor de week van 29 juni 2020.
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Groep 1/2

De kinderen maken vissen en octopussen

Maandag feestdag.
Een jaar zonder zomerfeest, meester- en juffendag, schoolreis en ook
niet met elkaar genieten van de opvoering voor de musical.
Daarom…..vinden wij dat we in de laatste week voor de kinderen een
feestje moeten organiseren. Maandag is het zover. Verkleed naar
school en een lekkere lunch meenemen en dan het is party time op de
Walstraschool.

Minitriatlon voor groep 7/8.
De vakgroep gymnastiek heeft een corona proef minitriatlon
georganiseerd. Dinsdag 30 juni doen de kinderen van groep 7/8 hieraan
mee. Eerst 15 kilometer fietsen, daarna 10 minuten banen zwemmen
afsluitend een loopparcours.
Meenemen: zwemkleding en een lunchpakket.
Aan doen: sportkleding en sportschoenen.
Zet ‘m op, maar vooral heel veel sportief plezier!

Onderwijsassistent.
Na de vakantie vervangt Alishia Greven meneer Ronald in
groep 3/4. Naast deze invalbaan is ze bezig om het
laatste jaar van haar pabo diploma te halen. Het wordt
voor haar dus een leer-werkplek bij ons op school. Deze
week is ze een aantal dagen aanwezig om de kinderen en
de school alvast te leren kennen.

Afscheid groep 8.
Na acht jaar basisschool gaan ze na de vakantie naar het
VO. In Hoogezand naar het Aletta Jacobscollege en in
Groningen naar het Harens lyceum, Stads lyceum, Montessori vak lyceum
en naar het Reitdiepcollege. Wij wensen jullie veel succes.

Juf Gracia.
Juf Gracia neemt afscheid van de Walstraschool. Na vele
jaren in verschillende groepen gewerkt te hebben, werkt ze
straks alleen nog maar op Het Heidemeer. De leerlingen
hebben een mooi afscheidscadeau voor haar gemaakt.

De LZWWJME dag.
Donderdag 2 juli is het weer de Lekker Zelf Weten Wat Je Mag Eten dag,
omdat het de laatste Lunchpauze voor de zomervakantie is.

Laatste schoolweek groep 8.
Deze week zijn het de de laatste dagen voor hen in het basisschoolritme en dan….. is het
dan eindelijk voor hen zover. Vrijdag 3 juli zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst
op onze school. De laatste morgen vinden er op school activiteiten plaats.
En………..natuurlijk houden we voor groep 8 de traditie van snoep strooien in alle groepen
in stand. Vanaf 10.00 uur nemen zij afscheid van de andere leerlingen en leerkrachten
en daarna zijn ze vrij. Ouders van groep 8 leerlingen zijn vrijdag vanaf 10.00 uur
welkom. Graag wachten op het fietspad bij het hek van de bovenbouw.

Is het rapport weer op school?
Graag voor woensdag 1 juli weer meegeven naar school.

Proefdraaien in de nieuwe klas en de laatste
schooldag.
Vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur gaan alle kinderen
proefdraaien in hun nieuwe klas met hun “nieuwe”
leerkrachten. En dan …………….begint om 12.00 uur de
zomervakantie. We sluiten de deuren voor 6 weken en hopen
iedereen in augustus weer gezond en wel terug te zien.

Bedankje.
Wij willen u heel erg bedanken voor de ondersteuning die
wij van u het afgelopen schooljaar hebben ontvangen. De
Mr leden, de Or leden, de groepsouders, de rij ouders,
de in de klas helpende ouders, de begeleiders van de
lunchpauze, de boekenpretouders en de begeleiders
van………… Heel erg bedankt. Samen met u kunnen we het
voor de kinderen nog fijner maken op school. Na de
zomervakantie doen we weer graag een beroep op u.

Schoolfoto’s.
Yolanda Stol( moeder van Bart Ruiter en de fotografe) zag dat
de foto’s via de Parro app niet zo scherp zijn. Als bijlage zullen
we de foto’s per groep verzenden.
Wij vinden de foto’s erg mooi geworden.

Zomervakantie.
Vrijdag 3 juli begint de zomervakantie om 12.00 uur.
Maandag 17 augustus zien we iedereen graag weer op school.

Corona na de zomervakantie.
We verwachten dat we de maatregelen die we nu hanteren, ook
moeten uitvoeren na de zomervakantie. Dat betekent iedere
groep een eigen ingang, speelmomenten met de eigen groep op verschillende tijdstippen,
lunchen in de eigen groep, ouders niet in school, 1,5 meter afstand houden, gymnastiek
nog niet in de gymzaal, extra hygiëne maatregelen en ook alert zijn/ blijven bij ziekte
op Corona achtige verschijnselen. Laten we hopen dat er een versoepeling kan gaan
plaats vinden, maar we zullen moeten afwachten. Uiteraard zullen we u voor de start van
het nieuwe schooljaar informeren over de stand van zaken.

Vakantielezen.
Met het programma Vakantielezen stimuleert Biblionet
Groningen, samen met de basisscholen kinderen om tijdens
de zomervakantie te blijven lezen. Daarmee blijft niet alleen
het leesniveau op peil, maar ervaren kinderen ook dat lezen
overal en altijd leuk is. Op de camping, in de tuin, aan het
strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen.
Op de site van de Biblionet ziet u allerlei leuke leestips.

Vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021.
De margedagen worden z.s.m. na de vakantie aan u doorgegeven.
Herfstvakantie
12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari
e
Goede Vrijdag en 2 Paasdag
2 april en 5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 mei t/m 7 mei
Hemelvaart
13 mei en 14 mei
2e Pinksterdag
24 mei
Zomervakantie
12 juli t/m 20 augustus

Dit was de laatste Bieproaten van dit schooljaar.
Wij wensen u een fijne en gezonde vakantie.

