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Meester Ruud is vader
geworden!
Wij feliciteren meester
Ruud en zijn vrouw Fleur
met de geboorte van hun
dochter Fenna. Fenna is
geboren op donderdag 21
mei 2015. Wij wensen hen
veel geluk en gezondheid
voor de toekomst!

Kinderen uit groep 5 en
6 halen geld op voor
Nepal
Cakejes bakken, lege
flessen inzamelen, klusjes
doen en nog veel meer: dat
hebben een aantal kinderen
van groep 5 en 6 van OBS
De Walsprong gedaan voor
kinderen in Nepal. Na 2
ernstige aardbevingen
waren de Bommelse
kinderen gegrepen. Ze zijn
gedreven van start gegaan
om geld in te zamelen. Het
eindresultaat mag er zijn.
De kinderen zijn er trots op
dat ze afgelopen week €
165,00 konden
overhandigen aan Koen van
Beurden, directeur van
basisschool De Kleine Beer
in Berlicum. Koen heeft
veel contacten in Nepal,
waaronder een school in

Nepal. Deze school is
compleet vernield. Het geld
is dus van harte welkom om
de boel weer op te kunnen
bouwen. Tijdens de
overhandiging is aandacht
besteed aan de situatie in
Nepal. Een leerzame les.
Naast geld kan de school in
Nepal diverse spulletjes
gebruiken: schriften,
pennen en andere
onderwijsmiddelen. Wie
bruikbare spullen heeft
liggen en ze graag wil
schenken, kan daarvoor
contact opnemen met OBS
De Kleine Beer:
info@dekleinebeer.nl.
De kinderen stonden zelfs
nog in De Toren;

Afscheid directie

Zoals u weet zal juf Lida na
de zomervakantie niet meer
bij ons op school werken.
In een eerder verschenen
brief heeft zij iedereen
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hiervan op de hoogte
gesteld.
De laatste schooldag,
donderdag 16 juli, zullen
we met kinderen en ouders
haar tijd op de
Walsprong op een
gedenkwaardige
manier afsluiten.
De kinderen zijn de gewone
tijd op school en gaan naar
de klas.
De kinderen krijgen tijdens
de kleine pauze een drankje
en iets lekkers. Wilt u nog
wel een lunchpakketje
meegeven!!!
U kunt om 8.30 uur even op
het grote plein komen
kijken.............. Een
verrassing!
Dan volgen er onder
schooltijd leuke workshops
voor de kinderen, waar we
nu nog niets over vertellen.
Om 14.00 uur bent u van
harte uitgenodigd om op
het plein te komen kijken
naar een voorstelling van
alle kinderen.
Dan kunt u na schooltijd
onder het genot van een
drankje, afscheid nemen
van juf Lida.
Juf Lida trakteert alle
kinderen op een ijsje!
Daarnaast zullen we die
dag ook aandacht besteden
aan het afscheid van de
kinderen van groep 8.
We gaan er een feestelijke
dag van maken!
Tot donderdag de 16-e!

Bericht van de MR

schoolwebsite.

Nieuwe lid
Met ingang van volgend
schooljaar zal Astrid van
Hemert de MR verlaten. Er
heeft zich één kandidaat
gemeld voor de
vrijgekomen plaats en dus
kunnen we u meedelen dat
vanaf volgend schooljaar
Noura Manssouri lid zal zijn
van de MR. Noura is de
moeder van Senna (groep 5)
en Hicham (groep 2). In de
MR vindt er bij de
personeelsgeleding geen
wisseling plaats. Betty
Vissers en Ditsy de Vos
beginnen volgend
schooljaar aan een nieuwe
termijn.
Wie er in de MR zit kunt u
vinden op de MR pagina van
de schoolwebsite.

Als u nog vragen heeft kunt
u deze sturen naar
mr@walsprong.nl of u kunt
een van de leden
aanspreken.

Verslag
tevredenheidsonderzoek
nieuwe schooltijden
Onlangs heeft u allemaal
kunnen aangeven of u
tevreden bent met de
nieuwe schooltijden. De MR
heeft de reacties verzameld
en samengevat in een
verslag waarin ook de
aanbevelingen aan de
directie zijn opgenomen.
Het verslag kunt u vinden
op de MR pagina van de
website van de school. Hier
staan ook de ingevulde
formulieren die van de
ouders zijn teruggekomen.
De MR zal dit verslag met
de directie bespreken. Op
eventuele vervolgstappen
zullen wij blijven toezien
en zullen u daarvan op de
hoogte houden.
Nieuwe directeur
Inmiddels heeft u van de MR
allemaal de brief en/of
email ontvangen over onze
nieuwe directeur. Deze
brief vindt u ook op de MR
pagina van de

Belangrijke data:
-

-

Zwerfboeken actie
Wij zijn op school met
zwerfboeken begonnen.
Rosanne en ik zijn ze mooi
op gaan ruimen ze staan nu
boven de trap en onder de
trap staat voorraad. Met
groep 3 en 4 hebben we 3
mooie posters gemaakt met
Reza, Mathijs, Danielle,
Nagwa, Marit. Ze hangen
boven bij de zwerfboeken
daar hangen er 2 en
beneden bij de hoofdingang
hangt er 1. We hebben er 3
dagen overgedaan 3
middagen van een uur per
middag. Het was heel leuk
en gezellig. De posters zijn
dan ook erg fleurig en fraai
geworden. We hebben veel
kleuren gebruikt en
getekend met potloden en
stiften. Groetjes Denisha en
Rosanne.
Lezen is cruciaal voor de
ontwikkeling van een kind.
Soms komen kinderen van
de basisschool met een
leesachterstand omdat ze
geen boeken hebben om te
lezen. Kinderen
ontwikkelen zich sneller en
breder als er leesvoer in de
directe omgeving aanwezig
is. Kinderzwerfboeken zijn
boeken die op avontuur
gaan en zwerven van kind
naar kind. Op de Walsprong
staan twee kasten met deze
zwerfboeken. Komt u dus
regelmatig, met uw kind,
een boek uit de
zwerfboekenkast halen.
Terugbrengen mag
natuurlijk ook.

-

Oudergesprekken
voor groep 1 t/m 7
zijn op woensdag 8
juli en donderdag 9
juli.
Op donderdag 16
juli afscheid Lida
en groep 8 om
14.00 uur om
14:30u. start de
zomervakantie.
Deze is t/m 30
augustus 2015.
Op maandag 31
augustus start het
nieuwe schooljaar.

