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Beste ouders,
Als ik dit stukje schrijf staat
de zon aan een strak
blauwe hemel, maar koud is
het buiten wel! In groep 01-2 brandde het open
haardvuur vanmorgen al
knisperend op het digibord,
dat maakte veel goed.
Ik wil in dit stukje graag
twee zaken met u
bespreken:
Wij merken dat kinderen
(erg) vroeg naar school
komen. Dat is, zeker in een
koudere periode, niet erg
handig. Ik wil u dan ook
vragen om uw kinderen zo
laat naar school te sturen
dat zij er rond 08.20 uur
zijn. Zij kunnen dan
rechtstreeks doorlopen naar
boven de school in. Met de
kinderen hebben wij
afgesproken dat zij niet
meer rond blijven
lopen/hangen in de
fietsenstalling. Dat werkt
onrust in de hand en is niet
nodig.
Misschien hoort u de
laatste twee weken
opmerkingen van uw
kinderen over een ‘strenge
meester Joep’…? Ik vind het
gedrag van sommige
kinderen, en niet alleen in
de bovenbouw, af en toe
nogal brutaal. Zeker als het
daarbij gaat om
volwassenen. Wanneer ik
dat constateer zeg ik er

direct iets van en ga met de
betreffende leerling in
gesprek. Wij streven bij ons
op De Walsprong bepaalde
waarden en normen na, ik
vind dat de kinderen zich
daar ook aan moeten
houden, en ik ga ervan uit
dat u dat ook vindt!
Tot de volgende
Nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Winnaar
Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 20 november
vond de jaarlijkse
voorleeswestrijd plaats. De
kinderen uit groep 6, 7 en 8
deden mee aan deze
wedstrijd. Eerst in de klas
en daarna voor de school en
een echte jury. In de jury
zaten Meester Joep en Juf
Esther. Wij feliciteren Lize
uit groep 8 met het behalen
van de

eerste prijs. Zij las voor uit
het boek Het Leven Van Een
Loser van de schrijver Jeff
Kinney. Zij gaat rond
februari meedoen aan de
vervolgwedstrijd van De
Bommelerwaard. Wij
wensen haar alvast heel
veel succes!

Nationaal Schoolontbijt
en snoep na de
middagpauze?
We kunnen terugkijken op
een geslaagd Nationaal
Schoolontbijt. Wethouder
Ton van Balken was te gast
bij groep 3. We hebben met
elkaar het belang ingezien
van gezonde voeding en hoe
gezellig het kan zijn om
samen te ontbijten.
Er blijkt onduidelijkheid te
zijn over snoepen na de
middagpauze nadat we het
continurooster hebben
ingevoerd. Laten we die
onduidelijkheid maar snel
wegnemen.
Ook na de middagpauze
mag er geen snoep gegeten
of meegegeven worden.
Wij hebben als school de
afspraak gemaakt dat er
woensdag, donderdag en
vrijdag, fruit/groente en
brood wordt gegeten.

Nieuwsbrief
Spel&Nieuws / Special
Kanteel
Als extra bijlagen vindt u
bij deze nieuwsbrief de
nieuwsbrief van Spel& en
een Special van Kanteel.
In de nieuwsbrief van Spel&
staan alle activiteiten die
uw kind in de komende
periode kan gaan doen.
Deze brief is al eerder deze
maand op papier
meegegeven aan uw
(oudste) kind.
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Sinterklaas-viering
vrijdag 4
december.
De volgende
nieuwsbrief komt
uit op woensdag
16 december.
Kerstviering
donderdag 17
december.

