
 

NIEUWSBRIEF  

februari 2016 
Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Wij trekken aan de bel!! 
 
Samen met duizenden 
andere 
basisschoolleerlingen in 
Nederland ‘trekken wij op 
10 maart aan de bel!’ Op 
deze vrolijke manier vragen 
wij aandacht voor het recht 
op onderwijs van 
leeftijdgenoten met een 
handicap in 
ontwikkelingslanden. De 
actie wordt georganiseerd 
door het Lilianefonds, op 
www.wijtrekkenaandebel.nl 
vindt u meer informatie. In 
alle klassen zullen wij (kort) 
aandacht besteden aan 
deze actie zodat de 
kinderen weten waarom wij 
op 10 maart met z’n allen 
een verschrikkelijke herrie 
gaan maken! Ook de 
kinderen van De 
Fonkelsteen doen mee en 
misschien ook de kinderen 
van Cello en Kanteel. Zo 
wordt het een eerste echte 
Waluwe herrie-op-het-
plein-festijn! 
U bent welkom om te 
komen kijken, luisteren is 
een beter woord, op het 
grote speelplein, 10 maart 
om 10.00 uur! 
 
Open dag De Waluwe 
 
Zaterdag 19 maart willen 
alle bewoners van De 
Waluwe zich graag 
voorstellen aan iedereen 
die geïnteresseerd is in wat 
er zich allemaal afspeelt 
binnen de muren van ons 

mooie gebouw. Kompas, 
Cello, Kanteel, ’t 
Sprongetje, De Fonkelsteen 
en onze eigen school De 
Walsprong presenteren zich 
in het Cultureel Café. Er is 
vanzelfsprekend koffie en 
thee, u kunt het hele 
gebouw doorlopen aan de 
hand van een 
fotospeurtocht en er lopen 
genoeg medewerkers rond 
om u te vertellen wat er 
elke dag gebeurt. Komt u 
ook even kijken? U bent van 
harte welkom tussen 10.00 
uur en 13.00 uur. Er komt 
nog meer informatie, maar 
houdt u deze ochtend vast 
even vrij?  
 
Speelplaatscommissie 
 
De dozen vol ideeën zijn 
geleegd en de kinderen 
hebben alle briefjes keurig 
gerubriceerd. Volgende 
week dinsdag komen wij 
weer met de kinderen bij 
elkaar, dan presenteren 
drie ontwerpers hun ideeën 
over onze speelplaatsen. Ik 
ben benieuwd wat de 
kinderen ervan vinden!  
 
En dan afsluiten met…. 
 
Nationale Luizendag 
 
2 maart is in heel 
Nederland de Nationale 
Luizendag! Je kunt maar 
iets bedenken om er een 
nationale dag van te 
maken…. Ik kan u overigens 
melden dat de maatregelen 
die onze school neemt om 
hoofdluis tegen te gaan wel 
degelijk effect hebben. De 
luizencapes voor de jassen, 

de zeer gewaardeerde inzet 
van de ‘luizenmoeders’, het 
helpt echt! Als het goed is 
ontvangt u voor 2 maart nog 
nadere informatie over de 
luizendag en wat u er aan 
kunt doen om het krijgen 
van hoofdluis tegen te 
gaan. En u doet daar al heel 
veel aan. Dank daarvoor! 

 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 
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MR 

Medezeggenschapraad 

Maandag 15 februari tijdens 

onze MR-vergadering, heeft 

Joep de Boer de financiële 

begroting over het jaar 

2016 toegelicht. Het 

voorlopige 

exploitatieoverzicht van het 

jaar 2015 is tevens 

opgenomen in het 

financieel overzicht. De MR 

leden hebben na 

bestudering van de stukken 

goedkeuring gegeven.  

Door de directie wordt er 

gewerkt aan een aangepast 

pestprotocol. 

Onze volgende vergadering 

is op maandag 14 maart 

2016. 

Alle informatie vindt u op 

de MR pagina op onze 

website.  

E-mail: mr@walsprong.nl 
Website: www.walsprong.nl 

 
Vrouwen Burendag 2016 

Op zaterdag 19 maart van 

14:00 – 17:00u. is er een 

bijeenkomst voor vrouwen 

in Het Anker – de moskee. 

In de bijlage de uitnodiging 

en meer informatie 

hierover.  

 

Pasen 2016 

Op vrijdag 25 maart zullen 
we in de onderbouw eitjes 
zoeken en ook de 
bovenbouw slaan we niet 
over! De paasdagen zijn op 
zondag 27 maart en 
maandag 28 maart. Dan 
zijn de kinderen dus ook 
vrij!  

 

 

Gevonden voorwerpen 

Onder aan de trap staat een 

grote roze mand met 

gevonden voorwerpen zoals: 

tassen, jassen, gymspullen, 

shawls, handschoenen, 

drinkbekers. Deze mand zit 

weer aardig vol. Bent u iets 

kwijt wilt u dan even in de 

mand kijken. Aan het eind 

van de maand brengen wij 

de spullen weer naar de 

Kringloop. 

 

Nieuwsbrief Spel& 

maart / april 

Als extra bijlage vindt u bij 

deze nieuwsbrief de 

nieuwsbrief van Spel&. In 

deze nieuwsbrief staan alle 

activiteiten die uw kind in 

de komende periode kan 

gaan doen.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

- Woensdag 2 maart 

Nationale 

Luizendag.  

- Donderdag 10 

maart om 10:00u. 

‘Wij trekken aan de 

bel” 

- Maandag 14 maart 

MR vergadering  

- Zaterdag 19 maart 

van 10:00u. tot 

13:00u. Open dag 

De Waluwe. 

- Zaterdag 19 maart 

Vrouwen burendag 

2016 

- Vrijdag 25 maart 

Paasfeest op De 

Walsprong. 

Maandag 28 maart 

vrij.  

- Woensdag 30 

maart volgende 

nieuwsbrief. 
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