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Beste ouders,
verzorgers,
De klassenbezetting is
bekend!
Volgend schooljaar staan
juf Ingrid en juf Janine in
groep 1-2, juf Esther en
juf Ditsy in groep 3, juf
Petra samen met een duo
partner die nog niet
bekend is in groep 4, en
we hebben volgend
schooljaar een tweede
groep 4, daar zijn deze
week
sollicitatiegesprekken
voor. Twee kleine
groepen 4 dus, waarvan
ik u nu al kan vertellen
dat dat in het schooljaar
2017/2018 waarschijnlijk
weer één groep 5 wordt.
Over de samenstelling
van de groepen is lang en
goed nagedacht, u hoort
spoedig bij welke
leerkracht uw kinderen in
de groep zitten.
Juf Annemarie gaat naar
groep 5, als zij een vrije
dag heeft komt juf Esther
in de klas. Juf Miranda
gaat samen met juf
Martine naar groep 6 en
juf Maritzka gaat met
haar kinderen over naar
groep 7. Op de vrije dag
van Maritzka komt juf
Roelie in de klas. Last
but not least, groep 8 is
weer in de vertrouwde
handen van juf Betty die
op haar vrije dagen

vervangen wordt door juf
Mara.
Ik ben heel tevreden met
bovenstaande
klassenbezetting en denk
dat er een evenwichtige
indeling is gemaakt.
Jeske Linskens is de
nieuwe intern begeleider
op De Walsprong. Samen
met Marlou werkt zij op
dinsdag en donderdag
aan het nog sterker
maken van de zorg en de
begeleiding van kinderen
en leerkrachten op onze
school.
Mara, Martine en ikzelf
hebben op
dinsdagochtend tijd voor
managementoverleg.
Chantal, Anne en Annet
blijven als
onderwijsondersteunend
personeel werken.
Gelukkig maar!
Zelf blijf ik de hele week
directeur van deze fijne
school. Dat durf ik na
bijna een jaar wel te
zeggen! In de laatste
Nieuwsbrief van dit
schooljaar zal ik
terugblikken op mijn
eerste schooljaar op De
Walsprong. Nog ruim drie
weken te gaan, veel tijd
om te spelen, werken en
leren, maar vast nog wel
wat tijd over om extra
leuke dingen te doen!
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Tot de volgende
Nieuwsbrief.
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Fiep!

De reconstructie van de
provinciale N322 in
Zaltbommel is bijna
klaar. Dat viert de
gemeente Zaltbommel op
woensdag 13 juli met
een feestelijke opening
van de fietstunnel.
Omdat dit jaar de 100e
geboortedag van Fiep
Westendorp (bekend van
onder andere Jip en
Janneke) is, maakt de
gemeente Zaltbommel er
een feestelijke opening
van met een Fiep
Westendorp tintje. Ben
je er bij?
Rondom de tunnel zijn er
vanaf 13:00 uur allerlei

(kinder)activiteiten. De
originele FIEPbus speelt
daar een centrale rol bij.
Ook zijn er
marktkraampjes en
diverse drankjes en
hapjes. De nieuwe
fietstunnel wordt om
klokslag 14.30 uur door
burgemeester Van den
Bosch en gedeputeerde
Bieze officieel
omgedoopt tot
Fiepstunnel.
Kinderen van de
groepen 7 en 8 van onze
school helpen de
burgemeester om de
kunstwerken te
onthullen die op de
wanden van de tunnel
zijn geschilderd!

omgegaan met
gevangenen in
Nederland. Erg
interessant!

Daarna kwamen 2
bekende YouTubers! Zij
zijn een tweeling
genaamd Rob en Mark
Hoekx, beter bekend als
Smoare en Gekke Markie.
Zij zijn o.a. bevriend met
Enzo Knol. De kinderen
waren door het dolle
heen. Ze stuiterden door
het lokaal, dit zijn hun
moderne “helden”!

Ook in andere groepen
bleef dit onverwachtte
bezoek niet
onopgemerkt. Na deze
korte presentatie gaven
de jongens armbandjes
met hun logo en stickers.
Ze deelden ook
handtekeningen uit en
maakten selfies.

Een dag om nooit meer
te vergeten aldus groep
7!

Museumbezoek groep
3 en groep 2-3.

U bent van harte welkom
als publiek en/of als
deelnemer!
Om 14.30 uur loopt een
bonte stoet van
kinderen, muzikanten,
recreanten, skaters en/of
wielrenners als eerste
door de tunnel.
Aangemoedigd en
toegejuichd door het
publiek natuurlijk!

Bezoek groep 7;
YouTubers en een
gevangenismedewerkster
Groep 7 had op maandag
20 juni speciaal bezoek.
Zij leerden meer over
bijzondere beroepen. Zo
kwam als eerste
mevrouw Sylvia, zij
werkt in de Penitentiaire
Inrichting van Almere,
oftewel de gevangenis!
Zij vertelde hoe er wordt

De jongens hadden hun
apparatuur mee en
vertelden hoe zij zijn
begonnen op YouTube.
De jongens zijn freerunners en ook hiermee
maken ze spectaculaire
filmpjes. Nu ze
beroemder zijn en meer
ervaring hebben met het
maken van mooie
filmpjes (de ‘uh’s’
worden weggeknipt/
leuke muziekjes eronder
geplaatst) worden ze ook
gevraagd om
bijvoorbeeld een filmpje
te maken (reclame) voor
pretparken met veel
achtbanen.
Ze vertelden ook dat de
kinderen vooral zichzelf
moesten blijven en zich
niets van negatieve
reacties moeten
aantrekken.

Vrijdag 10 juni zijn we
naar het Stadskasteel
geweest. We kregen een
rondleiding door het
museum, de kinderen
mochten een schilderij
maken en speelden op de
Fiep Westendorp zolder.

Om te bedanken voor de
gastvrije ontvangst
maakten de kinderen
samen met juf Janine
een schilderij.

eerst ging iemand 5 keer
blazen en iemand toen
iemand een keer en toen
een bal in de lucht met
een blad blazer en toen
ging de professor met
een vuur door
Tim

MAD SCIENCE

Finn, Noah en Wouter
hebben het schilderij
overhandigd aan de
directeur en werden
getrakteerd op een
gebakje.
De directeur heeft
toegezegd dat ons
schilderij in het museum
komt te hangen en te
bewonderen tijdens de
Kunstroute “Kunst, Kiezel
en Klei”.

Bibliotheek bezoek
groep 3 en groep 2-3.

Woensdag 22 juni hebben
de kinderen een bezoek
gebracht aan de
Bibliotheek. Zij kregen
uitleg over het lenen van
de boeken. Ook werd
verteld welke soorten
boeken er allemaal zijn,
zoals: leesboeken,
informatieboeken en
kookboeken. Vervolgens
was er een spel. Het was
een leerzame en
gezellige ochtend.

Groep 5 heeft ’s middags
na MAD Science zelf een
stukje geschreven voor in
de nieuwsbrief. Een
aantal kinderen (helaas
niet iedereen) heeft het
zelf getypt voor in de
Nieuwsbrief:
Mad Science op
donderdag 23 juni 2016
we hebben in de klas we
van groep 8 vortex
gedaan
echt heel leuk want we
gingen nog met een soort
zand loper met stofjes er
in
heel leuk .in groep 4 ging
we met vonkjes
aardeslag een met de
Graaff daar moet je
je handen op doen en
dan ging je haar om hoog
staan leuk. klas van
groep 5 een regenboog
staaf maken moet met
een dit zat er in water
verf baby poeder speur
leuk.groep 6 Droogijs hij
deet het in een fles met
kookent water en toen
een kurk er op
droogijs is 92,00C speur
leuk. groep 7 ginge we
Clay maken plakt
wel heel je krijgt een
bekertje met lijm er in
je deed wat lijm er in
met een stok je er in
roeren soort stuiter bal.
eten en naar de show ik
een luier slaakt blazen

we gingen met flessen
dat is een soort
zandloper en we gingen
met rook schieten. en we
gingen met stroom
werken en toen gingen
we regenboogstaafjes
maken. enen toen gingen
we klei maken. eten en
drinken en toen gingen
we buiten spelen en toen
gingen we weer naar
groep 8 de meesters en
jufs gingen vuurbals
maken
Mohamed Hakem
we gingen met de
waterloper en de voor
tekst toen gingen en
toen gingen we met de
bliksem ding en toen
gingen we naar de klas
en toen gingen we een
regenboogstaafje maken
en toen gingen we naar
groep 6 en we gingen
naar droog ijs en toen
gingen we naar groep 7
klei maken en toen
gingen eten en drinken
en toen gingen we buiten
en we kregen super leuk
amina
wij gingen naar het
lokaal van groep 8 en we
gingen vortex en met de
zantloper met water er
in en daarna gingen naar
groep 4
we gingen met bliksem
werken dat je haar
omhoog ging en daarna
gingen we naar

groep 5 we gingen en
regenboogstaafje maken
daarna gingen naar groep
6 met ijs werken en toen
gingen we naar groep 7
daar gingen klei maken
en ik vond het super leuk
Nagwa
we waren in groep 8 we
hebben de fortex gedaan
dat is met de waterloper
dat zijn 2 flessen op
elkaar zodat het een
zandloper is en we
gingen met de lucht
spelen met zo een schiet
ding
ibrahim
in het ochtend gingen we
naar groep 8 en we
gingen vortex doen en
toen met de zantloper
toen gingen we naar
groep 4 met de bliksen
en toen ginge we naar
ons klas en we deden
regenboog buis maken en
toen naar groep 6 met
drogenijs en toen gingen
we naar groep 7 en daar
deden we klei maken en
toen gingen we eten en
10 minuten buitenspelen
en toen gingen we naar
een show in de gym en
daar ging meester nick
en de proveso een
vuurbal maken en toen
gingen we naar buiten en
we gingen naar ons klas
eten en ik vond het super
leuk
Anass
inde ochtend gingen we
naar groep 8 vortex en
een waterzandlooper
daar mee mag kijken wat
de snelste manier was en
daar na ging we naar
groep 4 daar ging we
werken met

blinkelstje en strom we
mogten ook een keer het
ding aan raken en toen
ging onzes haar omhoog
en juf Sanne ging ook
een keer daar na ging we
naar onze klas groep 5
daar ging we regenboog
buisjes maken daaar na
gingen we naar groep 6
daar gingen we aan het
werk met droogijs aan de
gang en droogijs is -79,9
graden daar na gingen
we naar groep 7 en daar
gingen we klij maaken en
nog een show kreegen
wij war en super leuken
dag
Chantal
vortex was
heel leuk
werken met
droog ijs was ook
leuk de voorstelling
niet egt slijm maken
superleuk buitenspelen
superleuk
stroom oo
k heel leuk ijsje
eten leker
regenboogstaafje heel
leuk
eten en drinken
leuk
chahrazad
als eerst gingen we naar
groep 8 we hebben met
zandlopers maar dan met
water er in en met rook
toe gingen we naar.
groep 4 toen moesten we
onze hand op een bol
gezed en onze haar ging
omhoog. toen ginge we
naar groep5 we ginge en
regenboog staafje
maaken en er zat en
soort Gel in. toen gingen
we naar groep6 en we
speelde met droog ijs dus
als je droogijs met kout
water dee dan was er
klein beetje rook en als
je het met warm water

dee dan was er veel
rook. toen gingen we
naar groep7 en daar
gingen we sleim maken
met leim en kleurtje en
wat borax erbij toen
moest je het roeren en
toen kreeg je sleim
maar het was heel
leuk
Ilham
we gingen naar groep 8
we gingen met de vortex
schieten daar naar na
groep 4 met stroom toen
naar onze klas we gingen
en regenboog buisje
maken daar na naar
groep 6 met droogijs
daar naar groep 7 klei
maken daar naar eten en
driniken en buiten
spelendaar na show dat
was met lucht vuur en
rook daar na buiten
spelen en ijsje eten
dat was heel leuk
Brett
wij gingen als eerst naar
groep8 ons groepje
begon bij de flessen en
toen de vortex daarna
gingen wij naar groep 4
dan moest je je hand op
een grote bal leggen en
dan gingen je haren om
hoog staan dat was heel
leuk en toen naar groep
5 wij gingen daar
regenboogbuisjes maken
dat was mega leuk en
toen gingen wij naar
groep6 en daar gingen
wij proefjes doen met
droog ijs en daarna naar
groep7 daar gingen wij
een soort klei maken en
toen naar de show en als
laatste lekker buiten
spelen en een ijsje eten
marit

groep8. in groep8 hadden
we met flessen iets
gedaan en en er was ook
rook en die moest je in
een soort ton doen en
daarna moest je er mee
schieten en dan zag je
rook in de lucht . groep
4.in groep4 gingen we
met stroom werken dan
moest je jou handen op
een graaff leggen en dan
ging jou haren
omhoog.groep 5.in groep
5 deden wij een
regenboogbuisje maken
en het leek een beetje
op een sluch pupie met
rood geel en blauw daar
kon je een regenboog
buisje mee maken. groep
6.in groep 6 gingen wij
met droog ijs werken
groep 7.in groep7 gingen
wij klei maken en toen
gingen wij naar de
tentoonsteling en daarna
gingen wij naar buiten
het was seuper leuk.
hiba

Belangrijke data:
-

Dinsdag 12 juli en
woensdag 13 juli
Rapportgesprekken
Donderdagmiddag
14 juli
Wisselmiddag
Woensdag 20 juli
musical groep 8
Woensdag 20 juli
volgende
nieuwsbrief.
Donderdag 21 juli
laatste schooldag
2015-2016
22 juli t/m 2
september
Zomervakantie
Maandag 5
september Start
nieuwe schooljaar

