“Even bieproaten”
voor de week van 8 april 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
Groep 3/4

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

17 mei en 27 juni onder voorbehoud.
Paas vouw werkjes

Uitje groep 3/4 naar het NME: Eetbare natuur:
Vorige week vrijdag is groep 3/4 naar het NME geweest.
Hier gingen we op zoek naar allerlei planten die eetbaar zijn.
We hebben zelfs brandnetels geplukt! Ook gingen we eieren bij de
kippen zoeken. Hiervan maakten we een omelet en hebben we er heerlijk
van gesmuld! We hadden veel geluk, het was prachtig weer, dus hebben
we ook nog even in de speeltuin kunnen spelen. Er waren genoeg ouders om
te begeleiden: bedankt voor jullie hulp!

Diploma Duitse les.
Afgelopen dinsdag heeft de laatste Duitse les plaats gevonden. Juf Christien en juf
Maris hebben de kinderen een heleboel bijgeleerd. De volgende thema’s zijn
aangeboden; Winterwörter und -aktivitäten; Begrüßen und Verabschieden;
In der Bäckerei; Im Restaurant bestellen; Mein Körper.
Heel veel dank aan Christien en Maris die deze lessen hebben verzorgd.
En………heel fijn. Volgend schooljaar willen ze bij ons op school weer Duitse
les geven.
P.S. Alle kinderen hebben een diploma gekregen. Das is doch supertoll!

Allemaal geslaagd voor schriftelijk verkeersexamen.
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het schriftelijke verkeersexamen.
Gefeliciteerd. Op 9 april mogen de kinderen in het praktisch verkeersexamen
laten zien dat ze zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen.
Succes allemaal!

Groep 3/4 en de Stichting Het Groninger Landschap.
Groep 3/4 gaat donderdag 11 april naar het bezoekerscentrum van de
Stichting het Groninger Landschap aan het Reitdiep in Groningen. Ze gaan
een workshops volgen over bodemdiertjes en uilenballen pluizen. Bij minder
goed weer graag laarzen mee.

Koninklijke paasspelen:
Maandag 15 april vieren we de koninklijke paasspelen. We openen deze dag met een dans
die we met de hele school geoefend hebben. Komt u ook kijken om half 9? Daarna
worden er in de hele school spelletjes gedaan. Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 doen dit
samen. De lunch doen we in de klas, hiervoor hangen er vanaf maandag 8
april eieren bij de groepen waar u kan kiezen wat u wilt verzorgen voor de
lunch. Deze dag mogen de kinderen als prins of prinses verkleed op school
komen! Kortom een feestelijk dag met hopelijk mooi weer!

Nieuwe website.www.walstraschool.nl
Onze vernieuwde website is in de lucht. We zijn er heel blij mee. Komende
periode zullen we de site vullen met de nieuwste informatie. Met dank aan Dennis van
Iterson die ons heel erg heeft geholpen.

Avondvierdaagse.
De ouderraad heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of er behoefte is om als
school deel te nemen aan de avondvierdaagse. Inmiddels hebben er zich voldoende
kinderen en begeleiders aangemeld en zal de Walstraschool weer gaan meedoen.
Wat een super initiatief! Als bijlage bij de Bie het opgaveformulier.

Vakanties/vrije dagen/bijzondere dagen.
Goede vrijdag
Paas/ Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Meester- en juffendag
Schoolreizen gr. 1 t/m 6
Zomerfeest
Afscheidsfeest gr. 8.

vrijdag 19 april 2019
maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni
maandag 15 juli 2019 t/m
vrijdag 23 augustus 2019
29 mei 2019
mei 2019 / juni 2019
28 juni 2019
4 juli 2019

