“Even bieproaten”
voor de week van 7 september 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

Groep 3/4

Vakantietekeningen

Voorstelling Joris en de Draak voor groep 3/4.
Maandag 31 augustus zijn de groepen 3 en 4 naar het Kielzog
geweest.
Ze hebben de voorstelling Joris en de Draak gezien, opgevoerd
door Ida van Driel en Michiel Schreuders.
Het was een zeer gevarieerde voorstelling met poppenspel,
muziek en interactie. De kinderen werden uitgedaagd om mee te
doen en mee te denken.
De kinderen hebben heel erg genoten.
Wat ook fijn dat we eindelijk weer eens van activiteiten buiten
de school kunnen genieten.
Enkele reacties van de kinderen:





Het was een leuke stem.
Mooie muziek.
Het was donker en dat was wel een beetje eng.
De pop "Apenkop" kon heel mooi en grappig vertellen.

Controle op de gymaccommodatie.
De gymzalen die de scholen van ons schoolbestuur gebruiken zijn gecontroleerd. De
ventilatiemogelijkheden in de gymzaal van het Kropshuus zijn ruim voldoende bevonden.
De komende gymlessen zullen dus veelal weer in de gymzaal plaats vinden. De
vakleerkracht kan dan eindelijk weer met afwisselende gymmaterialen de lessen
verzorgen. Maar……natuurlijk blijft er ook aandacht voor het spelmoment.

Margedag 10 september.
Op 10 september zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten
vergaderen met elkaar en zullen overleggen over
onderwijskundige ontwikkelingen van de school.

Typeles via school.
Zijn er nog kinderen die willen meedoen met de typecursus?
Graag voor woensdag aanmelden.

Wie wil de was van de school verzorgen?
Wij zoeken een ouder die om de 14 dagen een wasje voor de
school wil draaien.
Er staat een kleine vergoeding tegenover. Belangstelling?
Graag even contact opnemen met de directie.

Schoolkamp.
Denkt u aan de betaling van het schoolkamp?

