NIEUWSBRIEF
December 2014
Babynieuws
Juf Marlou is zaterdag
13 december bevallen
van een zoon. Zijn naam
is Rint. Wij feliciteren juf
Marlou en haar man
Nicolai met de geboorte
van hun zoon en Jasmijn
en Daan met hun
broertje.
KILALE
De eerste periode van
KILALE voor groep 2 t/m 4
is afgesloten. Wegens
ziekte bij het personeel zal
de eerste periode voor
groep 5 t/m 8 na de
kerstvakantie starten.

SCHOOLJUDO
Na de kerstvakantie wordt
er weer gestart met
schooljudo. De groepen 3
en 5 t/m 8 krijgen elke
dinsdag tot aan de
carnavalsvakantie les van
een echte judodocent.

agenda’s van de
vergaderingen en de
genomen besluiten.
De volgende vergaderdatum
is maandag 12 januari 2015
om 19.30u. en vindt plaats
op school. MR
vergaderingen zijn
openbaar en u bent van
harte welkom om de
vergaderingen bij te wonen.
Al u interesse heeft kunt u
dit laten weten via
mr@walsprong.nl
Wij willen u ook graag
actief op de hoogte houden
van de MR werkzaamheden.
Als u geïnteresseerd bent
om de agenda’s en
besluiten in uw mail te
ontvangen stuur dan ook
een berichtje naar
mr@walsprong.nl

De Nationale
Voorleesdagen
21 t/m 31 januari 2015
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We verzamelen om 8.45 uur
op het grote plein. We
introduceren die ochtend
ook de “verteltassen”. Alle
ouders/verzorgers zijn van
harte welkom. De kinderen
t/m groep 3 mogen in
pyjama komen.
Op deze dag worden de
kinderen voorgelezen door
speciale gasten en door
kinderen van de
bovenbouw. In de rest van
de week bent u als ouder of
opa/oma van harte welkom
om te komen voorlezen.
Er komen inschrijflijsten te
hangen op de deuren van de
klassen. SCHRIJF JE DUS IN!
Het boek “Boer Boris gaat
naar zee” staat centraal
deze week.
Heeft u attributen in het
teken van de boer of de
boerderij, neem deze dan
mee als aankleding voor de
school.
Wie wil ons maandag 19
januari 2015 helpen om
onze school feestelijk in te
richten? We starten om
14.30 uur. U kunt zich
opgeven bij juf Esther of juf
Ditsy.

Bericht van de MR
De Medezeggenschapsraad
(MR ) vertegenwoordigt
ouders en personeel. De MR
werkt samen met de
directie bij het maken en
controleren van beleid.
Binnenkort kunt u meer
lezen over de MR op de
schoolwebsite. Daar vindt u
ook de vergaderdata, de

Op woensdag 21 januari
2015 vieren we de
Nationale Voorleesdagen in
Brede School de Waluwe
met een spetterende
opening!!

De Buitenschoolse
opvang
Op de Buitenschoolse
Opvang (BSO) van Kanteel
kun je na school lekker
samen met je vrienden
verder spelen, lol maken of
ontspannen op de bank
liggen om een boek te

lezen. Ook kun je na een
drukke dag op de
basisschool even rustig aan
tafel je verhaal kwijt aan
een van onze pedagogisch
medewerkers.
Kinderen hebben echt
inspraak
Voor kinderen moet de BSO
vooral leuk en ontspannend
zijn en uitdagend en stoer.
Voor de ouders is het
belangrijk dat het kind op
de BSO veilig wordt
opgevangen en het naar de
zin heeft. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen de
BSO als vrije tijd ervaren.
Bijna niets moet, bijna alles
mag en je mag meestal zelf
kiezen! Daarom beslissen de
kinderen mee over de
activiteiten, het speelgoed
en hoe de ruimte ingericht
moet worden. Hoe werken
wij? De BSO van Kanteel
onderscheidt zich door 5
unieke eigenschappen, te
weten: • Kinderparticipatie
• Rolverdeling • Breed
activiteitenaanbod •
Leeftijdsdifferentiatie
Kanteel Actief
Kanteel Actief staat voor
actieve opvang en
vrijetijdsbesteding. Wij
bieden hiermee kosteloos
uitdagende en inspirerende
workshops en activiteiten
op het gebied van
sport&spel,
natuur&techniek,
toneel&muziek en
creativiteit op onze BSO’s
tijdens de schoolweken.
Vakantieprogramma
Tijdens de schoolvakanties
is de BSO de hele dag open
en zorgen enthousiaste
medewerkers voor een
afwisselend en actief
vakantieprogramma.
Daarnaast organiseert
Kanteel Actief het hele jaar
door activiteiten waar uw

kind kosteloos aan deel kan
nemen.
Incidentele opvang op de
BSO
Maakt uw kind geen gebruik
van de structurele
buitenschoolse opvang
(BSO) van Kanteel
Kinderopvang dan is het
goed om te weten dat wij
tevens incidentele
buitenschoolse opvang
aanbieden. Dus heb je
plotseling een afspraak, is
de vaste oppas met
vakantie of hebben opa en
oma een dagje vrij? Kies
dan voor onze incidentele
opvangmogelijkheid, ook in
de vakanties. Ook wanneer
jouw zoon of dochter graag
eens met hun vriendjes en
vriendinnetjes op de BSO
willen spelen is dit
mogelijk. Onze BSO is voor
iedereen toegankelijk.
Is er plek?
De afdeling Planning van
Kanteel Kinderopvang helpt
je graag bij vragen over
plaatsingsmogelijkheden,
inschrijven en tarieven. De
medewerkers zijn te
bereiken via
planning@kanteel.nl of via
telefoonnummer (073)51 99
99. Voor een rondleiding op
BSO Move Kids of KDV
Koters & Co kun je contact
opnemen met assistent
manager Sanne Merks via
smerks@kanteel.nl of via
06-36 54 29 87.

Schoolfruit

De Walsprong is een
“Gezonde School”.
Wilt u de kinderen daarom

minimaal op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit
of groente meegeven.
Groenten en fruit zijn heel
erg gezond. Er zitten
vitamines en andere stoffen
in die goed voor je lichaam
zijn. Als aanvulling op fruit
kunt u natuurlijk brood
meegeven.

Wij
wensen
iedereen
een fijne
Kerst en
een
gelukkig
en
gezond
2015!

