NIEUWSBRIEF
juli 2016
Beste ouders,
verzorgers,
Een jaar directeur van
De Walsprong…en wat
voor een jaar! Al snel
had ik in de gaten dat
deze school een fijne
plek om te werken
was. Vriendelijke
ouders, hele leuke
kinderen, een team dat
klaar stond voor het
nieuwe schooljaar
onder mijn leiding, en
daar ook wel zin in
had! Voor iedereen was
het in het begin
natuurlijk best even
wennen, een nieuwe
directeur betekent
toch een verandering.
Ik waardeer het echter
enorm dat iedereen die
bij onze fijne school
betrokken is mij de
kans heeft gegeven om
te laten zien wie ik
ben, en dat daarna ook
geaccepteerd heeft!
Dat maakt het werken
een stuk plezieriger.
Ik kijk terug op een
goed schooljaar. Goed
in de zin dat er voor
enkele kinderen een
betere onderwijsplek is

gevonden, goed omdat
ik heb gezien dat er
door het team van De
Walsprong met volle
inzet gewerkt wordt,
goed om te zien dat de
kinderen met plezier
naar school komen en
laten zien dat ze hard
willen werken.
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hier heel erg naar mijn
zin!
Namens het hele team
van De Walsprong wens
ik alle ouders en alle
kinderen een hele fijne
vakantie! Tot 5
september,
Joep de Boer

Ik sluit het schooljaar
met een goed gevoel
af. Ik ben erg tevreden
over de nieuwe
klassenindeling en de
bezetting daarvan.
Ik ben ook tevreden
dat het gelukt is om
volgend schooljaar in
groep 3 te kunnen
starten met een
nieuwe versie van onze
leesmethode. In de
groepen 3 en 4 wordt
ook gestart met een
andere schrijfmethode:
Pennenstreken.
Kortom, hier spreek
een tevreden
schooldirecteur die
geen moment spijt
heeft gehad van de
overstap van Vught
naar Zaltbommel. Het
was even wennen zoals
ik zei, maar ik heb het

Lezen in de
zomervakantie!
Uit onderzoek blijkt dat
kinderen die in de zomer
niet lezen 1 á 2 AVIniveaus terugvallen.
Daarom is het heel
belangrijk dat kinderen
blijven lezen, ook in de
vakantie.
Om een ‘zomerdip’ te
voorkomen heeft de
bibliotheek een nieuwe
app: de VakantieBiebapp. Hierop kun je gratis

een grote selectie ebooks voor kinderen
downloaden. De app is te
downloaden via de App
Store en de Google Play
Store. Voor meer
informatie zie
www.vakantiebieb.nl

ProefLokaal
In het nieuwe schooljaar
zullen de groepen 5 en 6
op vrijdag 16 september
naar ProefLokaal in
Rossum (Veilingweg)
gaan. Voor deze dag
hebben wij vervoer
nodig. We plaatsen dit nu
al in de nieuwsbrief van
juli omdat het na de
vakantie zo kort op de
datum is. Mocht u nu al
weten of u dan kunt
rijden; dan graag
aanmelden voor groep 5
bij Juf Annemarie en
voor groep 6 bij Juf
Miranda.

Belangrijke data:
-

Donderdag 21 juli
laatste schooldag
2015-2016
22 juli t/m 2
september
Zomervakantie
Maandag 5
september Start
nieuwe schooljaar
Vrijdag 16
september groep 5
en 6 naar
ProefLokaal in
Rossum (vervoer
nodig)

-

Woensdag 28
september
nieuwsbrief
september 2016

OBS De
Walsprong
wenst
iedereen een
hele fijne
zomervakantie!
Tot maandag
5 september!

