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Beste ouders,
verzorgers,

kinderen niets mee te
geven.

Programma
Koningsspelen

Rond half twaalf gaan de
kinderen allemaal terug
naar hun eigen klas. Daar
staat de Koningslunch
klaar!
Wilt u uw kinderen een
bord, mes en vork
meegeven in een tasje?
Ook de ouders die deze
dag hebben meegeholpen
zijn van harte
uitgenodigd voor de
lunch.

Aanstaande vrijdag
vieren wij, samen met De
Fonkelsteen, De
Koningsspelen!
Fijn dat er ouders zijn
die mee komen helpen. U
wordt om acht uur
verwacht op de
speelplaats, daar krijgt u
te horen wat verder de
bedoeling is. Uw
kinderen kunt u gewoon
naar de klas brengen, die
worden opgevangen. De
kinderen worden gewoon
om half negen in de
klassen verwacht. Als u
dan even buiten wacht,
dan kunt u zien hoe om
kwart voor negen De
Koningsspelen worden
geopend met een
koningsdans op het grote
plein. De kinderen van de
bovenbouw lopen dan
naar het Parkeiland, de
kinderen van de
onderbouw blijven op de
speelplaats. Ik nodig u op
beide locaties van harte
uit om te komen zien hoe
de kinderen deze dag
beleven.
Voor eten en drinken
tussendoor wordt
gezorgd, u hoeft uw

Dan is het half een en
begint de meivakantie!
Maandag 8 mei zie ik u
graag weer allemaal
terug op school. Namens
ons hele team wens ik u
een zonnige, prettige
meivakantie!
Tot de volgende
Nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

OBS De Walsprong
Prins Clausstraat 2a
5301 RT ZALTBOMMEL
Tel. 0418-512306
www.walsprong.nl

Bericht Gemeente
Zaltbommel; rotonde
Steenweg
Beste heer/mevrouw,
Vanwege de meivakantie
ontvangen jullie een
vooraankondiging over de
openstelling van de
aansluiting op de rotonde
Steenweg. Deze
vooraankondiging is
onder voorbehoud.
Volgende week
communiceren wij
uitgebreid over de
definitieve planning.
Openstelling
De aansluiting van de
Wichard van Pontlaan op
de rotonde Steenweg
gaat 1 mei open. Dit is
uiteraard onder
voorbehoud van de
weersomstandigheden.
Nieuwe fietsstructuur
Rondom de rotondes
Steenweg/Wichard van
Pontlaan en
Thorbeckestraat is de
fietsstructuur drastisch
aangepakt. Het
tweerichtingsverkeer
voor het politiebureau op
de Steenweg en op de
rotondes is éénrichting
geworden. De komende
periode zetten we
verkeersregelaars in en
borden langs de weg om
de nieuwe structuur aan

te geven en het
fietsverkeer in goede
banen te leiden.
Fiep Westendorplaan
De openstelling van de
Fiep Westendorplaan is
tegelijk met de
openstelling van de
aansluiting van de
Wichard van Pontlaan op
de rotonde Steenweg. De
Fiep Westendorplaan
gaat op 1 mei dan ook
open. Het verkeer om te
laden en lossen bij de
Portage moet de huidige
route via de Hogeweg
blijven gebruiken.

Belangrijke data:
Let op: de data van de
schoolreisjes zijn
veranderd!
-

-

-

-

Als er vragen zijn over
deze vooraankondiging
hoor ik het graag van u.

-

Met vriendelijke groet,

-

Ellen van Assouw
Assistent projectleider
Waluwe
Gemeente Zaltbommel
T: 0418-681663
M: 06-29016473
E: ecjassouw@zaltbomme
l.nl
Werkdagen: maandag
t/m donderdag
Gemeente Zaltbommel
E:info@zaltbommel.nl
I:www.zaltbommel.nl

-

-

Zaterdag 22 april
t/m 7 mei,
Meivakantie
Woensdag 10
mei, Praktisch
Verkeersexamen
groep 7
Maandag 15 t/m
woensdag 17
mei, kamp groep
7
Woensdag 17 t/m
vrijdag 19 mei,
kamp groep 8
Dinsdag 16 t/m
vrijdag 19 mei,
avond4daagse.
Maandag 22 mei,
schoolreis groep
4 t/m 6 naar
Toverland
Dinsdag 23 mei,
schoolreis groep
1/2 en 3, Jan van
Zeyl toernooi
groep 8
Donderdag 25
mei, Hemelvaart,
en vrijdag 26
mei, kinderen
zijn vrij.

