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Open Dag 15 april
Op 15 april zetten we de
deuren open voor iedereen
die een kijkje wil nemen op
onze school. U wordt
ontvangen met koffie of
thee en voor de nieuwe
leerlingen is er een glaasje
fris. Leerkrachten en ouders
verzorgen een rondleiding
door de school. We hopen
op veel belangstellenden.
Heeft u in de familie of
vriendenkring mensen die
op zoek zijn naar een
nieuwe school of kent u
mensen die het leuk vinden
om eens op onze school te
kijken, neem hen dan mee
en kom gezellig op bezoek.
De Open Dag begint om
10.00 uur en duurt tot
12.00 uur.

Cito-toets groep 8
De Eindtoets van CITO is op
dinsdag 21, woensdag 22
en donderdag 23 april. De
kinderen mogen gedurende
het maken van de toets
eten en/of drinken.
Uiteraard niet snoepen.
We verwachten de uitslag
na de meivakantie.

Koningsspelen
vrijdag 24 april
OPROEP HULPOUDERS
Wij willen nog steeds
ouders oproepen om zich op
te geven om mee te helpen
met de Koningsspelen 2015.
Vorig jaar hadden wij zo’n
30 hulpouders nodig;
Fantastisch dat we dit
aantal voor die dag toen
hebben kunnen regelen!
Dit jaar hopen we weer op
veel enthousiasme. U kunt u
nog steeds opgeven via de
lijsten bij de klas of per
mail!
tom.wouters@walsprong.nl

De afgelopen weken hebben
de kinderen van de groepen
3 t/m 8 drie volleybal
gastlessen aangeboden
gekregen. Deze lessen
waren volledig door
NEVOBO gesubsidieerd en
werden met zeer veel
enthousiasme gegeven door
Ger van Heugten, winnaar
van de bronzen Olympische
medaille in 2008, bij de
paralympische spelen. Alle
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kinderen kunnen, wanneer
zij dit willen, bij de
Zaltbommelse vereniging
Phoenix verder trainen.
Hoi leuk dat je een keer
wilt komen kijken bij Cool
Moves Volleybal van
volleybalvereniging
Phoenix. Wij zouden het
nog veel leuker vinden als
je vrijblijvend 3 keer mee
zou komen trainen, pas
daarna hoef je te beslissen
of je lid wilt worden. Dus
pak je sporttas en kom in
beweging. We trainen elke
donderdag in sporthal “De
Ring” aan de
Thorbeckestraat, naast
zwembad Akwamarijn. We
starten om 17.15 uur en de
trainingen zijn afgelopen
om 18.15 uur. Bij
binnenkomst kun je vragen
naar Karen de Kuiper of
Petra Vonk, zij zullen je
wegwijs maken in de hal en
zorgen dat je op de juiste
plek terechtkomt. Zie ook
de folder in de bijlage!

27 april Koning WillemAlexander is jarig!

Onderzoek heeft
aangetoond dat kinderen
die worden voorgelezen een
grotere woordenschat
hebben. Voorlezen aan
kleuters bevordert hun taalen leesvaardigheid en
kinderen van ouders die
veel lezen, voorlezen en
een kast met boeken in huis
hebben, doen het beter op
school.
Binnenkort vindt u op onze
school een boekenkast waar
u boeken kunt lenen.

Oproep luizenouders
Voor het nieuwe schooljaar
zijn wij op zoek naar
luizenouders. Na iedere
vakantie worden de
leerlingen gecontroleerd.
Nu is deze controle vaak op
woensdag maar een andere
dag behoort ook tot de
mogelijkheden. Wij hopen
op veel hulp zodat iedere
klas een eigen luizenouder
heeft.
Wil je graag mee helpen om
de luizen te bestrijden
stuur dan een mail naar
chantal.vanhelvert@walspro
ng.nl

Steppen en spacescooters op school
Steeds meer leerlingen
komen op school met de
meest geavanceerde
steppen en space-scooters
en parkeren deze dan onder
de trap. In het begin waren
dit maar 2 of 3 exemplaren
en leverde dat geen
problemen op, maar nu
worden het er steeds meer.
Wij snappen dat deze
prachtige vervoersmiddelen
een veilige plek moeten
hebben en dat zij erg
aantrekkelijk zijn om mee
te nemen als ze in het
fietsenrek geplaatst moeten
worden. Toch willen wij u
vragen om een hangslot te
kopen voor deze steppen
en space-scooters en ze in
het vervolg in het
fietsenrek te plaatsen op
het schoolplein of bij de
ingang van de kleuters. Er
ontstaan nu vaak
gevaarlijke situaties
doordat kinderen met hun
vervoermiddel de trap op of
af komen.

Vanaf maandag 13
april fietsen, steppen
en space-scooters in
het fietsenhok
plaatsen.
Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Kinderen leren alleen in de
praktijk hoe ze beter
kunnen omgaan met het
drukke verkeer. De ANWB
voelt zich verantwoordelijk
voor de verkeersveiligheid
en heeft ANWB Streetwise
ontwikkeld. Op 13 mei
komen zij op de Walsprong
met een praktisch, maar
ook leuk en leerzaam
verkeersprogramma dat
aansprekend is voor alle
leerlingen van de
basisschool. Professionele
instructeurs komen deze
ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen
zoals electro- en
rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt de
praktijk zo veel mogelijk
nagebootst.

Agenda:
15/4 Schriftelijk
verkeersexamen gr.7
16/4 STROOMM studiedag
voor het team, kinderen
vrij!
21/4

themaochtend

27/4-10/5 Meivakantie
13/5 Praktijk
verkeersexamen gr.7
14/5+15/5
Hemelvaartvakantie
22/5 knutselmiddag Orizon
25/5 2e Pinksterdag vrij
26/5 studiedag voor het
team, kinderen vrij!

