“Even bieproaten”
voor de week van 3 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

27 juni

Foto’s

Werkstukken leerlingen project Tanzania

Project Tanzania.
Wat hebben we een leuke week gehad. De kinderen reageren
heel enthousiast op het thema en werken met veel plezier over
Tanzania. De verkoopactie verloopt goed en zo ook de
spaaractie in de Jumbo voor de lege flessenbonnen. We houden
u op de hoogte over de resultaten.

Ouderraad subsidieert twee gastdocenten.
Maandag hebben alle kinderen gedanst op Afrikaanse muziek.
Alle groepen hebben een speciale Afrikaanse dans geleerd. Op
dinsdag hebben alle kinderen een tasje gemaakt met daarop Afrikaanse kunst. Het
waren twee geslaagde activiteiten. Speciaal dank aan de ouderraad die de lessen van
deze gastdocenten hebben betaald.

Verkoopactie Bakker Meijer en de
Walstraschool.
De producten worden op donderdag 6 juni op school afgeleverd
en dan krijgen de kinderen de bestelde producten mee naar huis.
Wilt u de kinderen een stevige tas meegeven om de producten
mee te kunnen nemen? Sommige kinderen hebben zoveel
verkocht dat het misschien aan te raden is om met de auto de
bestelling af te halen. Donderdag 6 en eventueel vrijdag 7 juni
kan alles afgeleverd worden. De kinderen ontvangen van ons een
zakje met hun naam, waarin ze het geld kunnen verzamelen.
Graag ontvangen we dinsdag 11 juni( na pinkstermaandag) het
geld op school.

Verkoop van tasjes versierd met Afrikaanse kunst.
In principe krijgt elk kind na het weekend zijn eigen tas mee
naar huis. Maar….. misschien wilt u hiervoor toch graag een
donatie geven. Dat zou heel erg fijn zijn!
De collectebus staat klaar in de gemeenschappelijke ruimte.
Donderdag en vrijdag kunt u voor en na schooltijd de gemaakte
werkjes van de kinderen bewonderen. (in hun eigen groep)
De gemaakte tasjes mogen dan mee naar huis. Vanaf
Donderdagmiddag verwachten we de bestelling van bakker
Meijer op school.

Meester- en juffendag op 29 mei.
Wat hebben we genoten van deze speciale dag. Als cadeau de donaties voor de school in
Tanzania. Daar zijn we blij mee. En….. als verrassing kregen we een toch nog door de
kinderen gemaakte surprise. Het was een heel gezellige dag.
Kinderen en ouders bedankt daarvoor.

Schoolreis.
Op 5 juni gaat groep 3 t/m 6 op reis naar Nationaal Park De Alde Feanen
in Eernewoude. Een prachtig laagveen gebied in hartje Friesland.
Het wordt een survivalschoolreisje met allerlei leuke en leerzame
activiteiten. We zwaaien met de leerlingen van school de leerlingen van
groep 3 t/m 6 rond 9.00 uur uit. Verwachte thuistijd is 16.00 uur.
Op 20 juni gaan de giraffen op schoolreis naar Familiepark Nienoord in
Leek!
Denkt u nog even aan de betaling?

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.

Voor in de agenda:

Zomerfeest op 28 juni 2019

