
 

NIEUWSBRIEF  

Januari 2015 
Babynieuws 
 
Juf Roelie is zaterdag  
27 december bevallen van 
een zoon. Zijn naam is 
Luuc. Wij feliciteren juf 
Roelie en haar man Gion 
met de geboorte van hun 
zoon en Norah en Sebas met 
hun broertje.  

 
CARNAVAL 

Op vrijdag 13 februari viert 
De Walsprong Carnaval op 
school. Voor de onderbouw 
en bovenbouw is dat beide 
dit jaar in de ochtend. Voor 
de onderbouw wordt net als 
voorgaande jaren een 
spellencircuit 
georganiseerd. De 
bovenbouw heeft weer een 
CarnaWalshow.  

Ook zal De Raad 
van Elf van 
Zaltbommel 
(Mispelgat) ons 
een bezoekje 
brengen. Dan 
komen 
onderbouw en 
bovenbouw 
even bij elkaar 
om te feesten.  

Ondertussen zijn Juf Marjan 
en Juf Loes al druk bezig 
om de klassen te helpen 
met het maken van een 
carnavalskop. Deze komen 
(net als vorig jaar met de 
Steken) weer in de etalages 
van Zaltbommel te staan.   

 

 
SCHOOLJUDO 

Na de kerstvakantie is er 
weer gestart met 
schooljudo. De groepen 3 
t/m 8 krijgen elke dinsdag 
tot aan de 
carnavalsvakantie judoles.  

 

Nationale Voorleesdagen 

 

 

Wethouder van Balken 
heeft de Nationale 
Voorleesdagen en het 
project van de Verteltassen 
feestelijk geopend.  

Ouders en kinderen kunnen 
gaan voorlezen bij de 
kinderen in de klas. 
Voorlezen voor een klein 
groepje is leuk en leerzaam 
voor de kinderen.  

Bericht van de MR 

 De Medenzeggenschapsraad 
(MR ) vertegenwoordigt 
ouders en personeel. De MR 
werkt samen met de 
directie bij het maken en 
controleren van het beleid. 
Zaken die op dit moment op 
de agenda staan zijn de 
begroting en de evaluatie  

 
van de nieuwe schooltijden. 
De volgende vergaderdatum 
is maandag 2 februari 2015 
en begint om 19.30u en 
vindt plaats op school. MR 
vergaderingen zijn 
openbaar en u bent van 
harte welkom om de 
vergaderingen bij te wonen. 
U kunt de MR bereiken via 
de email, het MR postvakje 
bij de trap of u kunt ons 
aanspreken op school.  
  
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 een 
berichtje naar 
mr@walsprong.nl 
 
 
Agenda: 
 

2/2 school versieren 

carnaval 

10/2 + 11/2 voortgangs- 

gesprekken groepen 1 t/m 7 

 

18/2 + 19/2 

adviesgesprekken groep 8 

  

 
 
 
 
      

 
     OBS De Walsprong 

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

mailto:mr@walsprong.nl
http://www.walsprong.nl/


 

Wij wensen 
iedereen alvast 
een fijne 
vakantie! 
Tot maandag 23  
februari  
Alaaaaaf! 

 
 

 

 


