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Een goede start
Het nieuwe schooljaar zijn
we weer goed gestart. Dit
jaar heeft De Walsprong 10
groepen en hebben we bij
de kleuters een lokaal
minder in gebruik. In dat
lokaal zit nu een groep van
De Fonkelsteen. Wij zijn
een Brede School met
verschillende partners in
een gebouw en stemmen
met elkaar af welke ruimtes
er gebruikt worden. De
gemeente Zaltbommel
speelt daarin een
bemiddelende rol.
Op onze 1e verdieping
hebben we er een mooi
lokaal bij gehuurd, zodat
we die ruimte kunnen
inzetten als “kantine” voor
de leerkrachten, maar ook
voor onderwijs doeleinden.
De bovenbouw gebruikt
deze ruimte tijdens het
maken van MI opdrachten
en ook de KILALE groepen
maken gebruik van deze
ruimte.
De afgelopen weken hebben
er ook al een aantal
activiteiten
plaatsgevonden, die goed
bezocht zijn door ouders. Ik
denk aan de vakantiebeurs,
de informatieavond, de
Braderie en de Burendag.
Informatieve en gezellige
momenten wisselen elkaar
af. De Walsprong wil graag
een school zijn die midden
in de wijk staat en vindt het
belangrijk om ook aan de
wijk gebonden evenementen deel te nemen. Dit
kunnen wij als leerkrachten
natuurlijk niet alleen.

Wij hebben daar uw steun
hard bij nodig.
Luizencontrole
Na iedere vakantie worden
alle kinderen gecontroleerd
op luizen. Op deze manier
voorkomen we dat we een
“luizenepedemie”op school
krijgen. Na de herfstvakantie zoeken we daarom nog
ouders die willen helpen om
deze controle uit te voeren.
We willen graag 2 ouders
per klas, zodat de controle
op zich in een uur klaar kan
zijn.
Kunt u ons helpen????
Meldt u dan aan bij de
leerkracht van de klas.
Kinderboekenweek 2014.
Thema feest
1 oktober tot en met
10 oktober
Deze week zal het lezen
helemaal in het teken staan
van Feest. Er zijn
verschillende schrijvers
uitgenodigd. Kinderen van
De Walsprong gaan
voorlezen aan kinderen van
Het Sprongetje (peuterspeel-zaal) en Cello, maar
ook aan onze eigen
kleuters. Op woensdag 1
oktober starten we buiten
op het plein met een lied
en een dansje. De kinderen
kunnen dat van te voren
oefenen in de klas, maar
ook thuis, zie
www.kinderenvoorkinderen
.nl
Theater Len Copal geeft
aan de onderbouw, de
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peuters en Cello kinderen
een voorstelling op vrijdag
3 oktober en Bard Bothe
komt voorlezen in de
groepen 5 t/m 8. In de
groepen 2 t/m 4 komt
Isabel Versteeg voorlezen
op woensdag 8 oktober.
Op dinsdag 7 oktober
organiseren wij een
boekenmarkt met alle
gebruikers van de Brede
School “de Waluwe”.
De opbrengst is voor de
Brede School “de Waluwe”.
Alle ouders zijn welkom
om op dinsdag 7 oktober
vanaf 14.00 uur deze
boekenmarkt te bezoeken
en natuurlijk zoveel
mogelijk boeken te kopen
tegen een zacht prijsje.
Heeft u nog kinderboeken
liggen die verkocht morgen
worden dan kunnen die
ingeleverd worden bij Ilja
(Cello) of bij de eigen
leerkracht.
De kinderen van groep 8
staan bij de standjes om te
verkopen. De rest van de
kinderen en ouders kunnen
rondlopen.
De markt zelf kan bezocht
worden door alle ouders en
kinderen van 14.00 uur tot
15.00 uur.
Zoals u kunt lezen….een
echt feestelijk programma.

Buurtzorg Jong verzorgt in
de Week van de Opvoeding
7 oktober thema avond
Positief opvoeden.
Meestal is opvoeden leuk
maar soms ook wel eens
lastig. Tijdens de thema
avond gaan we het hebben
over opvoeden en hoe je
ervoor kan zorgen dat je
kinderen luisteren en hoe
het ondertussen wel
gezellig blijft in huis.
Gezinsbegeleidster Caroline
Rutgers geeft u tips en trucs
tijdens deze interactieve
avond en u kunt met elkaar
van gedachten wisselen
over uw dagelijkse
opvoedvragen.

zijn die het slechter hebben
dan wij.
Kinderen, in samenwerking
met hun ouders, vullen een
schoenendoos voor een
ander kind in een arm land.
De dozen worden op school
feestelijk versierd, zo
wordt een simpele
schoenendoos een
onvergetelijk cadeau!
Deze dozen worden door
een vrijwilliger begin
november opgehaald en
naar een verzamelpunt
gebracht. Vandaaruit
worden de dozen verzonden
naar allerlei
ontwikkelingslanden, zoals
Ghana, Moldavië, Kenia,
Malawi.
Ook dit jaar doen we weer
mee!

Wanneer: 7 Oktober
20.00-22.00
Inloop vanaf 19.30
Waar: Cultureel Cafe
Brede school de Waluwe
Wie: Voor alle ouders
met kinderen van 0 tot
12 jaar
Door: Caroline Rutgers
gezinsondersteuner bij
Buurtzorg Jong
Opgeven bij:
c.rutgers@bzjong.nl
Schoenmaatjes
Op De Walsprong doen we
al jaren mee met het
project ‘Schoenmaatjes’
van Edukans. We vinden het
belangrijk dat kinderen
leren samen te delen en
ook weten dat er in de
wereld nog veel kinderen

Dit schooljaar worden in
iedere klas groepsdozen
versierd en gevuld. Aan
iedereen wordt gevraagd
iets mee te nemen voor in
de doos. Dat kunnen
allerlei schoolmaterialen,
speelgoed, maar ook
toiletartikelen zijn. Het
mag alleen niet stuk zijn.
Voor elke doos wordt een
machtiging voor de
verzendkosten gevraagd.
Het is ook mogelijk om zelf
een doos te vullen, daar
bent u vrij in. Folders
liggen in de klassen.
Dit jaar konden we gratis
dozen bestellen om te
vullen, dus geschikte dozen
zijn bij ons verkrijgbaar.
We hopen op uw
enthousiaste
medewerking!
Dit jaar konden we gratis
dozen bestellen om te
vullen, dus geschikte dozen
zijn bij ons verkrijgbaar.

