“Even bieproaten”
voor de week van 8 juli 2019.
Datum:

Wat:
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

Groep 7/8

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193
Foto’s Street art tour in Leeuwarden

Wat een leuk Zomerfeest !
Wat hebben we genoten van het zomerfeest. Het was heel gezellig en wat hebben de
kinderen leuke dingen bedacht. De catering was ook pico bello in orde. Laat dat maar
over aan de leden van de OR. De kinderen hebben een heel leuk zomerfeest gehad en
daar doen we het natuurlijk voor.

Groep 7/8 en de minitriatlon.
Dinsdag 9 juli doen de kinderen van groep 7/8 mee
aan de minitriatlon. Eerst 10 minuten banen
zwemmen in het zwembad, daarna met de
groep samen 15 kilometer fietsen en afsluitend
hardlopen.
Meenemen: zwemkleding en een lunchpakket.
Aan doen: sportkleding en sportschoenen.
Zet ‘m op, maar vooral heel veel sportief plezier!

Afscheidsactiviteit voor groep 8: Street art tour Leeuwarden.
Afgelopen dinsdag is groep 8 in het kader van de afscheidsavond naar Leeuwarden
geweest om deel te nemen aan een stadswandeling door Leeuwarden waar verschillende
vormen van straatkunst bekeken werden. Onder andere het spuiten van graffiti werd
bekeken en ook werd er uitleg gegeven over hoe er wordt gespoten, welke vormen van
graffiti er zijn en welke betekenis eraan gegeven kan worden. Een afsluitende wandeling
door de poëziesteeg mocht niet ontbreken. Veel van de kunstwerken zijn vorig jaar in
Leeuwarden geplaatst, omdat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa was.

En ook nog een afscheidsfeestje groep 8.
Donderdag 4 juli hebben de leerlingen van groep 8 een afscheidsfeestje georganiseerd
voor hun ouders. Na acht jaar basisschool gaan ze na de vakantie naar het VO. In
Hoogezand naar het Aletta Jacobscollege, Groningen naar het Maartenscollege, het
Reitdiepcollege of in Haren naar het Harens Lyceum. Wij wensen jullie veel succes

Schoolfotograaf.
De inlogkaarten die u nodig heeft om foto’s te bestellen hebben we vrijdag aan de
kinderen uitgedeeld. U heeft 10 dagen om in te loggen. Er is geen verplichting om de
foto’s te bestellen.

Juf Gracia.
Het komend schooljaar zal juf Gracia naast haar werk op “Het
Heidemeer” ook ons blijven ondersteunen. Zij zal de leerkrachten
vervangen als die uitgeroosterd zijn voor de werkdrukdagen. Op
deze dagen kunnen de leerkrachtadministratie en allerlei
schoolgerelateerde bezigheden en activiteiten uitvoeren.

De LZWWJME dag.
Donderdag 11 juli is het weer de Lekker Zelf Weten Wat Je Mag Eten dag,
omdat het de laatste Lunchpauze voor de zomervakantie is krijgen de kinderen een
traktatie.

Begeleiden bij de Lunchpauze.
We zoeken voor na de zomervakantie nog versterking voor de begeleiding van de
Lunchpauze voor het nieuwe schooljaar. Samen met twee anderen mensen begeleidt u
de kinderen tijdens het eten en het spelen.
Tijdsinvestering : ongeveer 1 uur van 11.30 t/m 12.30 uur. Heeft u interesse? Neemt u
dan even contact op met juf Brigitte of juf Minna.

Laatste schoolweek groep 8.
Na het afscheidsfeestje en de laatste dagen in het basisschoolritme is het dan eindelijk
voor hen zover. Vrijdag 12 juli zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst op onze
school. De laatste morgen vinden er op schoolactiviteiten plaats. Ouders van groep 8
leerlingen zijn vrijdag vanaf 9.30 uur welkom om afscheid te nemen en om daarna het
afscheid bij te kunnen wonen. En………..natuurlijk houden we voor groep 8 de traditie van
snoep strooien in alle groepen in stand. Om 10.00 uur nemen zij afscheid van de andere
leerlingen en leerkrachten en daarna zijn ze vrij.

.
Naschoolse activiteiten.
Na de zomervakantie zullen we weer activiteiten voor de kinderen organiseren. En
……….we kunnen ook weer Duitse les voor zowel de jongere als de oudere kinderen gaan
aanbieden. We zijn hier heel blij mee, ook omdat we komend schooljaar voor groep 5/6
twee keer een uitwisseling met een Duitse school gaan organiseren. Maris Scheen en
Christina Jonk zitten in een werkgroep die ons daarbij helpen

Bezoek van Duitse docenten op de Walstraschool.
Afgelopen donderdag zijn meester Christoph en juf Maaike uit Friedrichsfehn
bij ons op bezoek geweest. Ze hebben met veel plezier rondgekeken bij ons op school.
In september gaan juf Anja, Maris Scheen, Christina Jonk en juf Minna bij de Duitse
school op bezoek. De uitwisseling krijgt steeds meer vorm, zo zijn er plannen om in het
begin van het nieuwe schooljaar brieven naar elkaar te sturen. Brieven? Ja, want op de
Duitse school hebben ze nog geen beschikking over computers. Later in het jaar hopen
we dat de kinderen elkaar in het echt kunnen ontmoeten.

Is het rapport weer op school?
Graag voor dinsdag 9 juli weer meegeven naar school.

Proefdraaien in de nieuwe klas en de laatste schooldag.
Vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur gaan alle kinderen proefdraaien in hun nieuwe klas met
hun “nieuwe” leerkrachten. En dan …………….begint om 12.00 uur de zomervakantie. We
sluiten de deuren voor 6 weken en hopen iedereen eind augustus weer gezond en wel
terug te zien.

Bedankje
Wij willen u heel erg bedanken voor de ondersteuning die wij van u het afgelopen
schooljaar hebben ontvangen. De Mr leden, de Or leden, de groepsouders, de rij ouders,
de in de klas helpende ouders, de begeleiders van de lunchpauze, de boekenpretouders
en de begeleiders van………… Heel erg bedankt. Samen met u kunnen we het voor de
kinderen nog fijner maken op school. Na de zomervakantie doen we weer
graag een beroep op u.

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie en
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 27 oktober
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
vrijdag 10 april + maandag 13 april
maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
maandag 1 juni
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

Dit is de laatste Bieproaten van dit schooljaar.
Vrijdag 12 juli zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Voor iedereen fijne zomervakantie.

