“Even bieproaten”
voor de week van 6 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

Margedagen
Foto’s

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

17 mei en 27 juni onder voorbehoud.
De lente groep 1 / 2.

De 75e Avondvierdaagse Hoogezand-Sappemeer.
De avond4 daagse is in de week van 13 t/m 17 mei 2019.
De ouderraad is druk bezig met de voorbereidingen en hoopt natuurlijk op
de medewerking van de ouders. Fijn dat er zoveel kinderen meelopen en
fijn dat er genoeg begeleiders zijn.

T Shirts.
De bestelling van de shirts is inmiddels ook geregeld. De drukker is nu aan zet.
Na de vakantie hopen we ze z.s.m. te ontvangen.

Herdenkingsdag 4 mei.
Wij zijn adoptieschool van het oorlogsmonument bij de kerk in Kropswolde.
Eens per twee jaar worden onze leerlingen betrokken bij de herdenking. Dit
jaar zijn de leerlingen van de Walstraschool aan de beurt. Onze ouders en
kinderen zijn uitgenodigd om de herdenking op 4 mei bij te wonen. De
herdenking start om 19.40 uur bij de kerk in Kropswolde en de oorlogsgraven
van de vliegeniers.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.40 uur:
Formeren Stille Tocht
19.45 uur
Begin klokluiden
Vertrek Stille Tocht; uitdelen bloemen
19.55 uur
Opstellen bij de graven
19.59 uur
Einde klokluiden
Trompetsignaal door een trompettist van
Fanfarekorps H-S
20.00 uur
Acht klokslagen
TWEE MINUTEN STILTE
20.02 uur
Volkslied door Capriccio Clarinet Ensemble
20.05 uur
Toespraak door wethouder Jan
Jakob Boersma

Gedicht voorgelezen door Sophie Huizing
en Bo Boes van onze school.
Kranslegging namens het college van
B&W, nabestaanden en de adoptieschool
Walstraschool
door Natalie Sakic en Ilse Kuiper
Afsluiting door de heer J. Sporrel, lid
van het Comité
Muziek en gelegenheid om bloemen te
leggen
Einde plechtigheid

Vader- en moederdag.
Binnenkort is het weer Moederdag en in juni vaderdag. Op school maken de kinderen uit
de groepen 1 t/m 6 samen met de leerkracht een cadeautje. De kinderen uit groep 7/8
kunnen zelf kiezen of ze op school iets willen maken.

Vakanties en vrije dagen.
Paas/Meivakantie
Margedag
Een speciale meester- en juffendag
Hemelvaartsdag
vrijdag
Pinkstermaandag
Teambuildingsdag
Zomervakantie

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
17 mei 2019.
29 mei
30 mei en
31 mei.
10 juni
27 juni
15 juli t/m 23 augustus.

