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Sinterklaasviering
Aanstaande vrijdag 5
december is het weer
zover; de sinterklaasviering
op onze school zal dan van
start gaan.
’s Ochtends zal
Sinterklaas met
zijn Pieten
worden
verwelkomt door
de hele
school. In de
onderbouw
zal de Sint
de hele
ochtend
aanwezig zijn. De
Sint en zijn Pieten willen de
bovenbouw kinderen
natuurlijk niet overslaan dit
jaar en daarom willen ze
graag na aankomst even in
de bovenbouwklassen
komen kijken naar de
surprises. In elke klas wordt
een kleine prijs verloot.

Kerstviering
Maandagmiddag 8 december
gaan we de school in
kerstsfeer brengen.
Daarvoor hebben we veel
hulp nodig. Wie kan ons
helpen? Vanaf 13.00 uur is
de ouderraad al bezig en na
schooltijd helpen de
leerkrachten ook mee.
Vele handen maken licht
werk!

mee te nemen. Op de
klassendeur komt een
intekenlijst te hangen,
zodat we veel variatie in
ons restaurant hebben!
De avond begint om 18.00
uur en om 19.30 uur
nodigen wij u uit voor de
gezamenlijke afsluiting.
Hierover komt nog meer in
een aparte brief.

Vrijdag 19 december
hebben we een programma
in de klas. Vanaf 11.00 uur
gaan we de kerstversiering
weer opruimen. Ook daar
hebben we (veel) hulp bij
nodig. U bent welkom!

Voorleeskampioen
Walsprong; Lize!
Op vrijdag 14 november was
de voorleeswedstrijd voor
de groepen 6, 7 en 8. Van
de 4 kandidaten; Japke
(groep 6), Lamya (groep 7),
Lize (groep 7/8) en Giddo
(groep 8) is uiteindelijk Lize
de voorleeskampioen
geworden! Lize las voor uit
het boek “het leven van
een Loser”. Gefeliciteerd
Lize! Wij wensen jou alvast
heel veel succes in de
vervolgronde(s).

Kerstdiner
Donderdag 18 december
wordt onze school
omgetoverd tot een
restaurant. Alle kinderen
worden verzocht iets
lekkers voor het kerstdiner

GIRO 555 actie groep 6
Artikel van de website van
giro 555 (www.giro555.nl )
Goed gedaan meiden, wij
zijn trots!

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

Lena (9), Suus (9) en Sefanit
(10) van groep zes van
basisschool De Walsprong
uit Zaltbommel brachten
woensdag 19 november een
pot met geld naar het
actiecentrum van Giro555.
In de pot 156,97 euro. Ze
veegden de stoep voor de
Jumbo, de bakker en de
slager om geld te
verdienen: “Ik heb zelfs een
wc schoon gemaakt, maar
dat vond ik niet zo fijn om
te doen”, aldus Suus.

Op school hadden ze bij de
les ‘Nieuwsbegrip’ Ebola
besproken en op de
televisie zagen ze heel
zielige beelden: “Ik zag een
filmpje met vrouwen die
schreeuwden omdat ze pijn
hadden aan hun hoofd”,
aldus Lena. “Heel zielig”,
vult Sefanit aan: “Ik zag ook
mensen die gewoon langs
de kant van de weg lagen
en een vrouw die sleepte
met haar been en helemaal
bezweet was enzo, ik moest
er bijna van huilen.”
De meisjes kregen hulp van
klasgenootje Amin, maar
ook kinderen uit groep
zeven haalden geld op. Suus
hoopt dat ze andere
kinderen met deze actie
inspireren: “Als kinderen dit
zien, denken ze misschien
ook geld ophalen voor
ebola.” Lena hoopt dat met
het geld de mensen met
ebola geholpen worden,

zodat ze niet meer ziek
zijn.

E-mail
Op de Walsprong
informeren we ouders
steeds meer via de e-mail.
De afgelopen periode heeft
u al regelmatig mail van ons
ontvangen. Wij willen graag
iedereen goed informeren,
maar hebben dan wel de
juiste mailadressen nodig.
Mocht u geen mail van ons
ontvangen, dan betekent
dit dat uw mailadres bij ons
niet bekend is.
Wilt u deze doorgeven aan
Annet Brentjes met daarbij
de naam/namen van uw
kind(eren) via
annet.brentjes@walsprong.
nl .

Batterijen ton
Al sinds een paar jaar
hebben we een batterijen
ton hier op school. Voor
iedere ingezamelde kilo
batterijen krijgen we een xaantal punten waarmee
spellen, speelgoed of ander
materiaal gekocht kan
worden voor op school.
Spaart u mee? Zeker in deze
tijd van Sinterklaas- en
kerstcadeautjes zullen er
vast weer veel batterijen
weg te gooien zijn .
Hopelijk krijgen we de box
snel vol en verdienen we
een flink aantal punten! U
vindt de box beneden bij de
trap, naast de postvakjes
van de leerkrachten.

Aankondiging
kinderconcert; Zondag 7
december 2014.
14.30 uur
Trio Vidalita

Locatie:Gasthuiskapel,
Gasthuisstraat 34a te
Zaltbommel
Voor info en
reserveringen: engelenbak
@gmail.com
Tjallien van Loon-de
Jong: 06-14255605
Hartelijke groeten vanuit
de Engelenbak en wellicht
tot ziens.
Tjallien van Loon-de Jong

DE NACHTWACHT (voor
kinderen van 4-11)
Na de succesvolle
interactieve
kindervoorstelling “ Vlieg
met me mee” brengt Trio
Vidalita een nieuwe
voorstelling boordevol
spanning, humor en met
natuurlijk weer een grote
rol voor ons jonge publiek.
Wat doen jullie ʻs nachts?
Ga je altijd braaf slapen? Of
lig je wel eens uren wakker?
Ben je bang voor spoken en
nemen ze je dan wel
serieus? Hou je wel eens
een slaapfeestje zonder dat
je ouders dat weten?
Allemaal vragen die we
samen gaan beantwoorden.
Wil je meezingen met ons
eigen “ Nachtlied” of wil je
vertellen waarom je wel
eens bang bent in bed of ga
je gewoon lekker
achterover in je stoel
luisteren naar de mooie
muziek van het muzikale
trio.
Alles Kan! Maar een ding is
zeker: WE GAAN NOG LANG
NIET SLAPEN!
Voor meer informatie
zie: www.vidalita.nl
Aanvang concert: 14.30 uur
Zaal open: 14.00 uur
Kosten: 11 euro, kinderen
tot 18 jaar gratis

De Engelenbak organiseert
maandelijks
kamermuziekconcerten in
de Gasthuiskapel,
waaronder 2 maal per
seizoen concerten specifiek
gericht op jeugd.

Wij wensen
iedereen
alvast een
fijne
Sinterklaasavond!

