
 

NIEUWSBRIEF  

Maart 2015 
 
 
Verlof aanvragen 
 
Voor het aanvragen van 
verlof is het nog steeds 
nodig om een formulier in 
te vullen, maar dit 
formulier kunt u 
tegenwoordig ook op onze 
site, www.walsprong.nl 
terugvinden ;-). 
 

Project culturele 
commissie Zaltbommel 

 
Dit schooljaar is het thema 
‘audiovisueel’. De 
leerlingen van de groepen 
7/8 leren hoe een 
animatiefilm gemaakt 
wordt. Zelf gemaakte 
dieren (mannetjes en 
vrouwtjes)  worden 
gefotografeerd, verplaatst 
en weer gefotografeerd. In 
de computer leveren al 
deze beelden achter elkaar 
een bewegend filmpje op. 
Elke groep levert een stukje 
aan voor een stop-
motionfilm (van alle 
basisscholen in Zaltbommel 
samen), met zelfgemaakte 
paren van dieren. Het 
thema van deze film is ‘De 
ark van Noach’ Onze school 
maakt filmpjes met de 
dieren met de letters C, D 
en E. Peter van den Reek is 
de gastdocent.  
 

 

Start tekenschool 

De Tekenschool start op 

7 maart van 12.00 tot 13.30 

uur met een schildercursus 

voor stichting 

Orizon: 'Ontdek de kleine 

Rembrandt in jezelf, leer je 

eigen verf maken'! 

De lessen (10x op zaterdag 

van 12.00 tot 13.30 uur) 

zijn bedoeld om kennis te 

maken met de wereld van 

pigmenten, het ambacht 

van het verf maken en het 

opbouwen van een 

meesterschilderijtje. 

Kinderen leren in stapjes 

dat schilderen met een 

beetje geduld nog niet zo 

moeilijk hoeft te zijn. 

Tijdens de lessen krijgen ze 

uitleg over kleur, verf, 

licht/schaduw, contrast en 

een beetje kunst-

geschiedenis. Van de 

eindresultaten maken we 

samen met de kinderen een 

expositie in de Poorterij in  

 

 

 

Zaltbommel, hiervoor wordt 

dan iedereen uitgenodigd! 

Aanmelden kan via: 

info@tekenschoolbommeler

waard.nl  

Er is plaats voor maximaal 

10 kinderen vanaf 8 jaar.  

Voor deelname betaalt u 

€50,-. Ouders die dit bedrag 

niet kunnen betalen kunnen 

contact opnemen met 

Stichting Orizon, we hebben 

hiervoor een speciaal 

potje. Adres Tekenschool: 

Nieuwstraat 2 Zaltbommel.  

 

 

 

 

Testlab 

Op 12 maart doen de 
groepen 6+7 mee met 
testlab! Met producten uit 
een boodschappenpakket 
voeren ze grappige proeven 
uit. Al experimenterend 
ontdekken ze met elkaar 
welke producten gezonde 
voedingsstoffen bevatten. 
Natuurlijk moet er ook het 
nodige geproefd worden!  
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Op woensdag 18 maart gaan 
de kinderen van de groepen 
7 op de jaarlijkse 
boomplantdag bomen 
planten in de Waluwe! 

 

Koningsspelen: 

Op vrijdag 24 april doen wij 
weer mee met de jaarlijkse 
Koningsspelen. Wij zijn voor 
deze ochtend op zoek naar 
ouders die ons willen 
helpen met het spelen van 
de verschillende spelletjes, 
of het begeleiden van een 
groepje. Geeft u zich, vóór 
13 maart, op bij één van de 
leerkrachten of schrijft u 
zich in op de lijsten die op 
de klassendeuren hangen. 

Een bloemetje speciaal voor jou! 

 

Kinder-oefentherapie   

Kinder-oefentherapie is 
deskundige aandacht voor 
het bewegen van kinderen. 
Misschien herkent u in een 
van de onderstaande 
voorbeelden uw kind:         
-Hij valt zo vaak!                
-Los fietsen lukt nog niet!   
-Het zwemmen wil telkens 
niet lukken!                        
-Het handschrift is slordig! 
-Hij wil niet buiten spelen! 
Bewegen is essentieel voor 
de ontwikkeling van een 
kind. Maar dat kinderen 
huppelen, springen en 
spelenderwijs leren is niet 
altijd vanzelfsprekend. 
Sommige kinderen zijn 
motorisch niet zo handig. 
Ook zijn er kinderen die 
angstig, geremd of 
gespannen zijn tijdens het 
bewegen. De kinder-
oefentherapeut helpt 
kinderen met motorische 
problemen, waardoor 
bewegen makkelijker en 
plezieriger wordt. Plezier 
heeft een positieve 
uitwerking op de 
motorische ontwikkeling en 
het zelfvertrouwen van een 
kind. Tijdens de kinder- 
oefentherapeutische 
begeleiding wordt 
aangesloten bij de 
dagelijkse vaardigheden, 
houdingen en bewegingen 
van het kind. Daarbij staat 
vooral spelen op de 
voorgrond. Soms blijven 
kinderen zonder duidelijke 
reden achter op 
leeftijdsgenoten, soms is er 
sprake van een afwijkende 
ontwikkeling, bijvoorbeeld 
bij de diagnose DCD. Ook 
bij NLD, AD(H)D en dyslexie 

kunnen motorische 
problemen voorkomen.  

Met de Walsprong hebben 
wij een nauwe 
samenwerking, wanneer u 
vragen of twijfels heeft 
over de motorische 
vaardigheden van uw kind 
kunt u deze bespreken met 
de leerkracht of de intern 
begeleiders. Uiteraard kunt 
u ook contact met ons 
opnemen. Sandra van der 
Sanden en Nancy van der 
Velden Kinderoefentherapie 
Cesar Zaltbommel          
0418 -51 60 86 
info@cesarzaltbommel.nl   

 

 

Agenda: 
 

11/3  Knutselmiddag Orizon 

31/3  Thema ochtend 

6/4    2e Paasdag vrij 

16/4    STROOMM studiedag 

voor het team, kinderen 

vrij 

 

 

 

 
Mam, is het al lente? 
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