“Even Bieproaten”
voor de week van 8 juni 2020.
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

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

orwalstraschool@gmail.com
Groep 4

Hebben geholpen om het lokaal gezellig te maken.

Na 8 juni.
In de brief die we meesturen bij de Bieproaten hebben we de
vernieuwde richtlijnen opgenomen. We zijn blij dat we de laatste 4
weken van het schooljaar aan de hele groep kunnen gaan lesgeven. We
hebben te maken met aanpassingen. Aan onze inzet om er toch nog een
leuke afsluitingsperiode van te maken zal het niet liggen.

Coronatijd.
In overleg met het schoolbestuur hebben we een oplossing gevonden om toch
Coronaproef les te kunnen geven en ook de 1,5 meter afstand te kunnen bewaken.
Groep 5/6 zal bijna de volledige week gesplists zijn in groep 5 en groep 6.
Meester Natahanël voor groep 6 en juf Quislaine voor groep 5.
De kleutergroep splitsen we in een apen- en een giraffengroep. Juf
Brigitte en juf Yvonne draaien deze groepen. Op de donderdag komen de
groepen om de week naar school. De giraffengroep op 11 juni en 25
juni en de apengroep op 18 juni en 2 juli.
We zoeken nog een invaller op de woensdag voor groep 4 en op vrijdag
voor groep 3.

Verhuizing.
Groep 4 heeft een nieuw lokaal gekregen, nl. het atelier. De apengroep
zit nu in hun oude lokaal. De kinderen hebben goed geholpen om het lokaal
gezellig te maken. Zie foto’s.

Lunchpauze in coronatijd.
De lunchbegeleidsters eten met elke groep apart in hun leslokaal. Daarna
gaat de leerkracht naar buiten om samen met de kinderen een frisse neus
te halen .

Ziek/verkouden.
Het is belangrijk dat kinderen niet naar school komen als ze verkouden/
hoesten of andere corono aachtige verschijnselen hebben. Heeft uw kind
last van hooikoorts? Wilt u ons dat dan via de mail van de groepsleerkracht laten weten?

