NIEUWSBRIEF
december 2015
Beste ouders,
verzorgers,
Het klinkt overdreven om te
vertellen dat de mussen
dood van het dak vallen
terwijl ik dit stukje schrijf,
maar de verwachte 15
graden op de dag van ons
kerstdiner is toch wel heel
erg warm voor de tijd van
het jaar…!
Ik weet niet zo goed waar ik
het jaar mee zal afsluiten….
Zijn het de verwerpelijke
aanslagen van IS die de
westerse wereld in zijn
greep houden…?
Is het dat prachtige lied van
John Lennon, Imagine, als
reactie daarop…?
Prachtig zijn ook de
resultaten die zijn bereikt
op de laatste Klimaattop in
Parijs, nu maar hopen voor
onze kinderen en
kleinkinderen dat die <2%
opwarming van onze
prachtige aarde ook echt
gehaald wordt….

ontzettend hard wordt
gewerkt om de kinderen zo
goed mogelijk te
begeleiden in hun
ontwikkeling. De sfeer op
school is goed, de kinderen
zitten goed in hun vel en
spelen, werken en leren
naar hartenlust. “Ja..” zei
deze ouder, “..en dat
kunnen wij merken ook!”
Een mooier compliment
voor het team aan het
einde van dit jaar is er niet!
Ik wens u en uw kinderen,
natuurlijk namens ons hele
team, een heel goed
kerstfeest, een veilige
jaarwisseling en vooral een
hele fijne vakantie. Ik hoop
u allemaal weer te zien op
4 januari 2016.
Wees voorzichtig met
vuurwerk!
Tot de volgende
Nieuwsbrief!

ook gebruiken! Niet alleen
in school, ook in de rest van
het gebouw, de
speelplaatsen en de
omgeving van de school.
Staat wel zo netjes….

Kerstdiner
donderdagavond 17
december
Vanaf 17:45 uur kan het
eten gebracht worden in de
eigen groep. De kinderen
van groep 1 t/m 3 komen
via de zij-ingang en groep 4
t/m 8 via de grote
buitentrap naar binnen. Om
18:00 uur starten we met
het Kerstdiner in de eigen
groep. Om 19:30 uur
sluiten we gezamenlijk de
avond af op het grote plein.
Gezien het tijdstip willen
wij dat ouders hun kind/
kinderen komen ophalen op
het grote plein.

Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Nee, ik sluit het jaar af met
een gesprek dat ik
vanochtend met een ouder
van school had.
Ongedwongen, in de gang,
sprak zij mij aan en vroeg
of ik het, na bijna een half
jaar, naar mijn zin had op
De Walsprong. “Jazeker!,”
antwoordde ik haar. De
Walsprong is een fijne
school voor de kinderen
waar door het team

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

Opruimen Kerstspullen

Goede voornemens….?
Vanaf volgend jaar geen
rommel meer op de grond!
Er staan overal
prullenbakken, wijs uw
kinderen erop dat zij die

Vrijdagochtend vanaf
11:00 uur worden ouders
gevraagd mee te helpen om
gezamenlijk de school op te
ruimen. Alle hulp is
welkom!

Cambium-Doe-Dagen
groep 8
Donderdagochtend 14
januari 2016 gaat groep 8
naar Het Cambium College
afdeling Buys Ballot. De
kinderen maken daar kennis
met het voortgezet
onderwijs (TL, HAVO,
VWO).
Op deze ochtend volgen de
kinderen twee lessen. De
kinderen worden om 08.30
uur op De Walsprong
verwacht. We rijden
gezamenlijk op de fiets
naar de Courtine.

Het team van
De Walsprong
wenst iedereen
alvast een hele
fijne
Kerstvakantie;
Tot maandag
4 januari 2016!

Als extra bijlage vindt u bij
deze nieuwsbrief de
nieuwsbrief van Spel& van
januari en een poster over
de Cursus Opvoeden & Zo
In de nieuwsbrief van Spel&
staan alle activiteiten die
uw kind in de komende
periode kan gaan doen.
Deze brief is al eerder deze
maand op papier
meegegeven aan uw
(oudste) kind.
Op de poster van Opvoeden
& Zo staat informatie over
een cursus hierover.







Het programma van deze
ochtend duurt tot 11:15uur.
De kinderen worden
verzocht zelf schrijfgerei
mee te nemen.

Nieuwsbrief Spel&
januari en Poster Cursus
Opvoeden & Zo

Belangrijke data:



In verband met de
verbouwing van het
lokaal van groep 8
zijn de leerlingen
van groep 8 op
maandag 4 januari
2016 vrij!





Donderdagavond
17 december is
het kerstdiner van
18:00u. tot
19:30u.
Vrijdagochtend
18 december
vanaf 11:00u.
worden de
kerstspullen
opgeruimd. Komt
u ook helpen?
Donderdagochtend 14
januari gaat
groep 8 naar Het
Cambium College.
Gezamenlijke
ouderavond Brede
School De Waluwe
dinsdag 26
januari
De volgende
nieuwsbrief komt
uit op woensdag
27 januari.
Advies-gesprekken
groep 8 op 15,17
en 22 februari
2016

