“Even bieproaten”
voor de week van 31 augustus 2020
Wat:

Zie “Even Bieproaten” d.d.

Kaka

Buitenschoolse opvang.

www.kinderopvangkaka.nl.

MR

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres
mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres
orwalstraschool@gmail.com
School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

OR
Telefoon

Foto’s
Gouden weken

Activiteiten om de groepsvorming te stimuleren.

Groepsinformatie.
Op dit moment is het i.v.m. de richtlijnen van het RIVM. nog niet
mogelijk om een informatie avond voor de ouders te organiseren.
We vinden dat heel jammer, omdat we dat altijd als een leuke start
van het nieuwe schooljaar hebben ervaren. Om u toch te informeren
over wat de kinderen het komend schooljaar in de groepen krijgen
aangeboden, zullen we u de informatie halverwege de maand
september via de mail toesturen.

Gouden weken.
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin
van het schooljaar. We weten dat de eerste weken van het schooljaar erg belangrijk
zijn voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar en de
leerkracht. Daarnaast moeten de regels weer herhaald worden. Het
groepsvormingsproces begint eigenlijk na een vakantie weer helemaal opnieuw.
Belangrijk voor ons om daar aandacht aan te besteden. We doen veel gezamenlijke
activiteiten.
 Een Marshmallow challenge (Maak een bouwwerk in
15 minuten met spaghetti, touw en plakband. De
marshmallow moet er bovenop komen)
 Een verjaardagslijn
 Geef een hoela hoep door ….
en nog veel meer activiteiten.
De kinderen weten vast nog meer activiteiten te benoemen.
In deze gouden weken werken we in alle groepen aan een
positieve groepsvorming.

Squla.
Vrijdag ontvangen de kinderen van alle groepen via de
groepsleerkracht de inlogcodes van dit programma.
Elke schooldag kunnen de kinderen tot 15.00 uur
oefenen ( woensdag tot 13.00 uur).

Nieuwe rekenmethode. Getal en Ruimte Junior
We hebben een nieuwe rekenmethode gekocht. Een methode die één doel per week
aanbiedt. Dit komt de inoefentijd ten goede en …….
 We werken met leer-werkboeken, waardoor uitleg en voorbeelden van de
uitwerkingen makkelijk toegankelijk voor de kinderen zijn..
 Elke week één rekenstrategie en elke dag instructie. Van oefenen met duidelijke
visuele ondersteuning naar het leren toepassen. (bijv. Kinderen moeten in de
uitwerking ook de tussenstappen laten zien)
 Elke dag tijd om te automatiseren en memoriseren van de sommen.
(bijv: tafels of optelsommen t/m 10 enz.)
 Veel herhalingsstof, maar ook leerstof met meer uitdaging en of op een
aangepast niveau.
 Duidelijke en voorspelbare rekenstrategieën
 Sommen maken n.a.v. verhaaltjes. (contextsommen)
Leerlingen geven vooraf aan hoe ze denken dat ze de sommen gaan maken.
Ze krijgen hierop feedback van de leerkracht, maar moeten ook hun eigen werk kritisch
bekijken en/of controleren Hierdoor bevorderen we het zelfvertrouwen en
eigenaarschap van de leerlingen.
Deze nieuwe methode start aan het begin van het schooljaar met een herhalingsblok.
Daarmee kunnen we de overstap van de oude naar de nieuwe methode gemakkelijker
maken.
Voor de ouders is er voor groep 3 t/m groep 8 elk rekenblok een nieuwsbrief. Daarin
leest u wat uw kind gaat leren met daarbij duidelijke voorbeelden en staan er tips voor
thuis. Regelmatig zult u deze ontvangen via de leerkracht.

Typeles via school.
Voor het derde jaar op rij bieden we de kinderen van groep 6 t/m 8 de mogelijkheid om
hun typediploma te halen. Vanaf medio september zal Mariëlle Cantineau op de maandag
van 14.00 tot ongeveer 14.45 uur de kinderen begeleiden met deze een online
typecursus. De ouders van deze groepen ontvangen deze week de informatiebrief met
de opgavestrook en met nog meer informatie.

Vakantierooster en margedagen.
Herfstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020.

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari 2021.

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021.

Goede vrijdag
+paasdagen
Koningsdag

2 april en 5 april 2021.

Meivakantie
en Bevrijdingsdag
Hemelvaart

3 mei t/m 7 mei 2021.

Pinkstervakantie

24 mei 2021.

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021.

27 april 2021.

13 en 14 mei 2021.

Margedagen school en/of Stichting Ultiem
10 september Margedag
5 oktober
Ultiem Margedag
26 oktober
Margedag
17 november Margedag
9 december Margedag
19 februari
Margedag
26 april
Ultiem Margedag
22 juni
Margedag

Covid-19 en verkoudheid en of griep.
Afgelopen dagen kregen we te maken met een weersomslag. Kinderen zijn nu weer
vatbaarder voor verkoudheden, griepjes enz. Lastig omdat ook enkele corona
verschijnselen lijken op deze verschijnselen. We nemen het zekere voor het onzekere
en adviseren u dan ook om de kinderen thuis te houden en/of te laten testen.
Hieronder nog even op een rij;
Richtlijnen bij ziekte en of Corona gerelateerde klachten.
o Een leerling met klachten passend bij het coronavirus moet thuisblijven
(hoesten/neusverkouden en/of koorts en verminderd ruiken en proeven)
o Zij blijven thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn.
o Kinderen in groep 1/2 die alleen verkouden zijn mogen naar school.
o Kinderen vanaf groep 3 blijven thuis bij
Verkoudsheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of
koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak.
o Als er een gezinslid is die corona gerelateerde klachten heeft blijven alle
kinderen van het gezin thuis.

o Wordt een leerling getest dan blijft diegene thuis tot uitslag bekend is
o Ouders melden bij de school de leerkracht/directie de uitslag van de test.
o Bij een positieve test blijft iedereen 7 dagen thuis en mogen ze pas weer naar
school als diegene 24 uur klachtenvrij is.
o Wij moeten de GGD melden als er 3 leerlingen in dezelfde groep corona
gerelateerde klachten hebben.
o De GGD zal samen met de schoolleiding de noodzakelijke vervolgstappen
bespreken.

Denkt u nog even aan:
Betaling van het schoolkamp van groep 7/8.
Ouderhulp.(bijlage opgaveformulier)
Hebben wij de juiste gegevens van u?

