Even Bieproaten
4 juni 2021

BERICHT VAN DE GEMEENTE
Geachte aanwonende,
Wegens de slechte weersomstandigheden (regen) heeft de aannemer ook op 17 en 18 mei niet alle
werkzaamheden kunnen afronden. De kleurencoating kon helaas niet aangebracht worden.
We hebben als nieuwe datum voor het aanbrengen van de rode kleurencoating aanstaande maandag
en dinsdag 7 en 8 juni gepland staan. Op 9 juni zullen er afrondende werkzaamheden naast de weg
uitgevoerd
worden.
De
weg
is
dan
wel
opengesteld
voor
alle
verkeer.
Alle uitgangspunten met betrekking tot bereikbaarheid van uw woning/bedrijf blijven ongewijzigd. Dus
u kunt op vertoon van de kaart die u heeft, alsnog langs de verkeersregelaars en de wegafzetting naar
uw huis rijden. De aannemer doet wederom zijn best om de overlast tot een minimum te beperken.
Wij hopen op uw begrip voor de ontstane situatie, en gaan ervan uit dat we na woensdag de 9e een
mooie en veilige Woldweg voor u hebben aangelegd.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Gaasterland van de Provincie Groningen
(Mail: j.c.gaasterland@provinciegroningen.nl of via tel: 06- 52761700).
Voor praktische vragen over bijvoorbeeld de exacte tijdstippen van uitvoering, bereikbaarheid van uw
woning of andere praktische vragen, kunt u het beste contact opnemen met dhr. S. Klok van de
aannemer KWS (tel: 06-155407500 of mail: SKlok@kws.nl)

Met vriendelijke groet,
Jeroen Gaasterland,
Omgevingsmanager, Provincie Groningen

ZOMERFEEST
Vrijdag 25 juni gaan we het zomerfeest vieren mét…….. een vossenjacht. Het is anders
dan anders, maar we zijn blij dat we tóch een feestelijke afsluiting hebben van dit
bijzondere schooljaar. We gaan dit gewoon doen onder schooltijd. Hiervoor zijn we

op zoek naar ouders/verzorgers die groepjes gaan begeleiden of vos willen zijn.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een zomerfeest vieren met z’n állen!
Vind je het leuk om óf ‘vos’ te zijn óf te helpen bij het begeleiden van een groepje
leerlingen? Geef je naam door aan Astrid Venema (avenema@ultiemonderwijs.nl)
EEN NIEUWE DIRECTEUR
Jaaaa! Wesley huisman,
je bent gevonden!
Daar zijn we heel blij om.
Jij wordt de nieuwe
directeur van OBS De
Walstraschool.
Wij willen je daar graag
van harte mee feliciteren.
En wat krijg je een leuke
school met toffe kinderen,
vriendelijke ouders en een
welwillend team.
En weet je…..straks ook
nog een héél nieuw
gebouw. Je bóft, zeg!
Je begint officieel ná de
zomervakantie natuurlijk.
Óf….het gaat misschien
lukken om je al even vóór
de
zomerbreak
te
ontmoeten? Zou leuk zijn!

ANDIGE WEETJE EN DATA
Kaka

Buitenschoolse opvang.

www.kinderopvangkaka.nl.

MR

Onze Mr is te bereiken via het volgende @
mailadresmrwalstraschool@gmail.com

Volgende MR-overleg --> 22 juni
2021

OR

Onze Or is te bereiken via het volgende
@mailadresorwalstraschool@gmail.com

Telefoon

School is bereikbaar 0598

7 juni

Schoolfotograaf op school

22 juni

Marge-dag

25 juni

Zomerfeest

12 juli t/m 20
augustus

Zomervakantie

De leerlingen zijn vrij deze dag

VAN DE GGD

TROTS
Jaja! De rapporten van de eind-CITO’s zijn ook al bekend. En tjonge, jonge,
jonge…..wat hebben onze musketiers uit groep 8 hun best gedaan, zeg! Apetrots zijn
we op jullie. Prachtige resultaten! Precies passend bij jou! Van harte gefeliciteerd.

De kinderen laten een prachtige score (bóven het landelijk gemiddelde). Maar
bovenal…..zó mooi aansluitend bij wie zij zijn en hóe wij hen op school zien!
En dan ook nog eventjes met z’n allen slagen voor het examen op de fiets! Nou
moe……!

Een prettige weekend gewenst,
Team OBS De Walstraschool

