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Beste ouders,
verzorgers,
Volgende week zaterdag
rennen voor het goede
doel: de 18e
Promenadeloop door
Zaltbommel. Er doen
ongetwijfeld weer veel
kinderen mee, geld
inzamelen voor het
goede doel! Hopen op
mooi weer!!
Vanaf 16 mei vindt de
avondvierdaagse plaats in
de gemeente
Zaltbommel. Als school
organiseren wij dit niet.
U kunt zelf uw kind(eren)
opgeven op woensdag 19
april in het Rodekruis
gebouw, naast de
brandweerkazerne. In de
Nieuwsbrief van april laat
ik u wél weten op welke
punten de kinderen van
De Walsprong zich
kunnen verzamelen als
zij samen willen lopen.
Nog even ter herinnering:
de tentoonstelling naar
aanleiding van de
projecten Meervoudige
Intelligentie is op 14 april
vanaf 11.30 uur. U bent
van harte uitgenodigd,
neem ook gerust buren of
kennissen mee die deze
tentoonstelling ook wel
eens willen zien.
Welkom!

Volgende week
donderdag, 6 april, zijn
alle kinderen vrij. Samen
met alle Stroomm
scholen hebben wij onze
jaarlijkse studiedag in De
Kreek in Kerkdriel. Op
het programma staat
onder andere een
bijzonder interessante
informatiemarkt waar wij
als team weer inspiratie
kunnen opdoen voor ons
onderwijs op De
Walsprong.
Tot de volgende
Nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Koningsspelen 2017
Op vrijdag 21 april
vinden de Koningsspelen
plaats. De spelen worden
dit jaar georganiseerd
door studenten van het
koning Willem I College,
onder begeleiding van
Spel&, juf Marloes. Wij
doen dit samen met alle
kinderen van de
Fonkelsteen, in een
onderbouw en
bovenbouw programma.
Voor deze ochtend zijn
wij op zoek naar ouders
die ons kunnen helpen. U
kunt zich opgeven bij de
leerkrachten of bij juf
Maritzka. Waarschijnlijk
wordt het dit jaar i.p.v.
een Koningsontbijt een
Koningslunch.

Nieuwsbrief Spel&
In de bijlage de
nieuwsbrief van Spel&
van de maand april.

Belangrijke data:
-

8 april 2017
18e Bommelse
Promenadeloop
De kinderen die meedoen
aan de Promenadeloop,
krijgen op vrijdag 7 april
hun rugnummer en
Walsprong hesje
uitgedeeld.
Komt u ook allemaal
kijken? Op zaterdag 8
april om 15.45 starten de
4+5 jarigen, om 15.55 de
6+7 jarigen, om 16.05 de
8+9 jarigen en om 16.25
de 10+11+12 jarigen.
Om 16.45 vindt de prijsuitreiking plaats.
U kunt zelf ook een
afstand van 2,5 tot 10 km
lopen, u kunt zich
opgeven bij de
Verdraagzaamheid van
13.30-14.15 uur.

Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden
voorwerpen wordt weer
aardig vol. Wilt u weer
even kijken of er
misschien een jas, tas,
broodtrommel etc. van
uw zoon/dochter in ligt.
U kunt de (roze) mand
onder aan de trap in de
hal vinden.

-

-

-

Donderdag 6
april, kinderen
vrij, STROOMM
Studiedag
Vrijdag 14 april
11:30u.,
Museum
Meervoudige
Intelligentie
Maandag 17
april, 2e Paasdag
Dinsdag 18 t/m
donderdag 19
april, Eindtoets
groep 8
Vrijdag 21 april,
Koningsspelen
Zaterdag 22
april t/m 7 mei,
Meivakantie

