NIEUWSBRIEF
maart 2016
Beste ouders,
verzorgers,
Hoera!! Het
parkeerprobleem bij onze
school is voorbij! Tussen de
twee rijtjes
nieuwbouwhuizen die pas
zijn opgeleverd is een
prachtig parkeerterrein
verschenen. U hoeft nu niet
moeilijk meer te doen om
op straat uw kinderen uit
de auto te laten stappen en
u heeft nu meer tijd om in
alle rust afscheid te nemen.
Een goede ontwikkeling, ik
hoop dat u er allemaal
gebruik van gaat maken,
zorgt voor een veilige
omgeving voor uw kinderen.
Minder plezierig is de
afwezigheid van
leerkrachten, zeker als er
geen gebruik kan worden
gemaakt van onze invalpool
omdat ook daar veel
collega’s ziek zijn. Ik
probeer, zo goed en zo
kwaad als dat kan, u via de
mail op de hoogte te
houden van vervangers die
wél komen, maar ook ik
hoor vaak pas erg laat wie
dat zijn, en dan heeft het
geen zin meer om nog te
mailen. Ik doe mijn best….
Dat doen uw kinderen
trouwens ook! Als er weer
een andere juf of meester
voor de klas staat passen
uw kinderen zich prima aan
en gaan er weer voor.
Hartstikke goed!
Tot de volgende
Nieuwsbrief.

Vriendelijke groet,
Joep de Boer

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

computer of discmans met
adapter. U kunt de tentjes
ook kopen voor €10,-. Voor
meer informatie mag u na
schooltijd bij Juf Sanne (of
juf Maritzka) binnen lopen.
Tentjes ophalen graag op
vrijdag na schooltijd.

Babynieuws!!
Nieuwsbrief Spel&
maart / april, Tour de
Waal flyer, Nieuwsbrief
Speel-o-theek
Als extra bijlage vindt u bij
deze nieuwsbrief de
nieuwsbrief van Spel&. In
deze nieuwsbrief staan alle
activiteiten die uw kind in
de komende periode kan
gaan doen.
Ook is een flyer met meer
informatie over ‘Tour de
Waal’ bijgesloten. Op 5 mei
wordt ‘Een fietstocht voor
Vrijheid’ georganiseerd.
Tot slot is ook de
nieuwsbrief van de
speelotheek De Schatkist
toegevoegd.

Ruilen?
Op school staat een
oventje, daarnaast zijn er
polyester tenten van het
schoolkamp die we niet
meer gebruiken, dit zijn 2
en 4 persoons tentjes. We
willen de oven en tenten
graag ruilen voor
gehoorbeschermers,
koptelefoons voor de

Juf Mara is op 27 februari
bevallen van een zoon
genaamd Max. Wij
feliciteren Juf Mara en haar
man Ferry met de geboorte
van hun zoon. Wij wensen
hen veel geluk, liefde en
gezondheid!

Koningsspelen 2016
Op vrijdag 22 april doen wij
weer mee met de
Koningsspelen. Ook dit jaar
hebben wij weer veel hulp
van vrijwilligers (ouders,
grote broers/zussen,
opa’s/oma’s enz.) nodig om
deze dag tot een succes te
maken. Houdt u de ochtend
alvast voor ons vrij? Meer
informatie volgt z.s.m.!

Bommelbeach 2016
Net als voorgaande jaren
zal ook dit jaar met
Pinksteren het Bommel
beachvolleybal toernooi
gespeeld worden op de
Markt in Zaltbommel. Vorig
jaar is een voorzichtige
start gemaakt met het laten
deelnemen van jeugdteams.
Dit is zo’n succes gebleken
dat we het dit jaar groter
gaan aanpakken. Op tweede
pinksterdag zijn er maar
liefst twee velden
beschikbaar voor
deelnemende jeugd. Er zal
op verschillende niveaus
gespeeld worden, zodat
iedereen kan deelnemen op
zijn eigen niveau. Voor het
toernooi worden er op 14,
21 en 28 april drie gratis
trainingen gehouden bij
volleybalvereniging
Phoenix, zodat iedereen
goed voorbereid aan het
toernooi kan meedoen.
Inschrijven voor deze
trainingen kan via
www.sjorssportief.nl .
Inschrijven voor het
toernooi kan per team van
minimaal 4 personen. Ieder
team moet begeleid worden
door een volwassene.
Kosten per team zijn €10,--.
Meer informatie of
inschrijven kan via
www.sjorssportief.nl of via
www.vvphoenix.org .
Wij hopen jullie allemaal te
zien bij Bommelbeach!
Groeten van de organisatie!

Klein
buitenspeelmateriaal
Op school hebben we in
elke groep een grote
blauwe buitenspeeltas, voor
het spelen in de pauzes. In
elke tas zitten verschillende

materialen. Soms heeft u
(of de buurvrouw, of
oma/opa of …) thuis nog
materialen in de schuur of
op zolder liggen, die de
kinderen op het schoolplein
mogen gebruiken (ballen,
rackets, frisbee, lolobal
enz.) Let wel op, want we
kunnen niet garanderen dat
het heel blijft en bijv.
alleen zachte ballen of
kleine ballen zijn
toegestaan. Wij zijn blij
met alles. Alvast bedankt
voor het kijken/zoeken!

Belangrijke data:
-

-

Woensdag 6 april
groep 7 theoretisch
fietsexamen.
Dinsdag 19 april
groep 6 en 7 naar
het Rijksmuseum
vanaf 8:00u.
Woensdag 20 april
volgende
nieuwsbrief.
Vrijdag 22 april
Koningsspelen.
25 april t/m 6 mei
Meivakantie

