“Even Bieproaten”
voor de week van 9 maart 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 7/8

Bezoek naar Bourtange

Verkeersles “Fiets” voor groep 3 en groep 4.
Hoe weet je dat je op een veilige fiets rijdt? En is dat
belangrijk? En dan mag je ook nog oefenen met je eigen fiets op
een fietsparcours. Hoe leuk is dat? Het was een leerzame, maar
ook erg leuke les.

Coronavirus.
De komende periode zullen we de kinderen extra informeren over
het belang van goede hygiëne. Niezen en hoesten in je elleboog, altijd 20 seconden je
handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken. In school hebben we in de wc’s
automaten met een papieren handdoekenrol en in de klas papieren handdoekjes. En nu
maar hopen dat het virus gauw overwonnen is.

Gestart met het bouwen van 3Dprinter.
De leerlingen van groep 7/8 zijn gestart met het bouwen van de
printer. Samen moeten ze ervoor zorgen dat ze de printer aan het
werk krijgen. Dit is een project dat gesubsidieerd wordt door
Economic Board Groningen. Het lesprogramma combineert
ondernemerschap, techniek en ICT. Voor ons
een leerzaam onderdeel van ons aanbod digitale geletterheid ( van
de 21 e century skills). We zijn benieuwd naar de activiteiten die
na het bouwen van de printer zullen worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte.

Bourtange
Groep 7 en 8 heeft een leuke dag gehad in de vestingstad. Met een speurtocht kwamen
ze nog meer te weten over, de dappere kapitein Prott, Bommen Berend, de bisschop van
Münster en de bouw van de vestingstad. Het was een leuk en leerzaam uitstapje.

Stagiaires.
Onze Lio-stagiair Nathanaël heeft zijn Pabo studie zo goed als afgerond. Zijn diploma
is bijna binnen. Meester Sander is geswitcht naar de kleuters om ervaring op te doen
voor het lesgeven aan het jonge kind.
Juf Yara is gestart met haar stageperiode in groep 3. Het is fijn en zinvol om nieuwe
leerkrachten op weg te helpen met hun carrière in het onderwijs.

Lunchpauze.
Op onze school werken we al een aantal jaren met het vijf gelijke
tijden model. Graag willen we de nieuwere ouders informeren over
het tot stand komen van de organisatie van de lunchpauze.
Met ouders en Mr leden hebben we een zorgvuldig traject doorlopen
om te komen tot een keuze voor het invoeren van het vijfgelijke
tijdenmodel. Er hebben verschillende informatieavonden plaats gevonden waar
informatie over de mogelijkheden en ervaringen van andere ouders en leerkrachten met
ons gedeeld zijn en ouders hebben enquêtes ingevuld. De keuze voor het huidige model
en de wijze van invoering werd door alle geledingen breed gedragen.
De keuzes en afspraken die samen gemaakt zijn:
 Er komt tijdens de lunchpauze een professional die samen met twee begeleiders
de organisatie op zich gaan nemen.
 De bijdrage van de ouders is vastgesteld op € 2,50 per week per kind. Voor het
invoeren van het gelijke tijdenmodel betaalden ouders voor één middag opvang
€ 2,70 per kind per keer )
 De leerkrachten hebben een half uur pauze, zodat ze dan uit de energie van de
kinderen zijn. Zij hebben de handen vrij om te eten en om eventueel de lessen
voor te bereiden en materialen klaar te zetten voor de middag.
Sommigen ouders geven aan dat het op andere scholen
anders geregeld wordt.
Op een kleine school als het onze (minder leerkrachten) is
het inzetten van de leerkracht voor de lunchpauze een
verzwaring van de werkbelasting. De lunchpauze, waardoor
ze de 30 minuten even kunnen ontspannen, kunnen ze goed
gebruiken.
We geven aan dat de bijdrage vrijwillig is (dat is in de wet
vastgelegd), maar zonder de bijdrage van € 2,50 per kind
per week kunnen we het niet organiseren zoals we het nu
doen.

Naschoolse activiteiten.
De komende periode starten we met de toneelles op de dinsdag en met de
programmeerles op de vrijdag. (De data staan in de agenda van de Parro app)

