
 

NIEUWSBRIEF  

november 2016 
 

Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Vindt u het ook zo 
gezellig binnenkomen in 
deze laatste week voor 
Sinterklaas? De school is 
mooi versierd (dank 
ouders), de kinderen 
komen met allerlei 
verhalen binnen, ‘Sint en 
pieten’ vertrekken met 
enige regelmaat uit de 
groepen 1/2 en 3 om alle 
juffen te verrassen met 
leuke cadeautjes. Ik 
word ook niet vergeten! 
Vrijdag komt Sinterklaas 
bij ons op school, het 
wordt vast een 
bijzondere dag voor de 
kinderen!  
 
Daarna is het snel 
schakelen, want kerst 
staat al weer bijna voor 
de deur! Bomen 
optuigen, gangen en 
klassen versieren en 
vooral veel creatieve 
uitingen van de kinderen. 
 
Door de 
bewonerscommissie van 
De Portage is gevraagd of 
onze kinderen mee willen 
doen aan een 
kleurwedstrijd ter 
gelegenheid van de 100e 

verjaardag van Fiep 
Westendorp, de 
tekenares die 8 
december 1916 in 

Zaltbommel is geboren. 
Natuurlijk doen wij dat! 
De tekeningen worden in 
de klassen gekleurd, 
verzameld en bij mij 
ingeleverd. Op zaterdag 
17 december hangen alle 
kleurplaten in de 
centrale hal van De 
Portage, daar hangen 
natuurlijk ook de 
prijswinnaars tussen. Zij 
krijgen persoonlijk een 
uitnodiging om op 17 
december om 09.00 uur 
aanwezig te zijn om hun 
prijsje in ontvangst te 
nemen. Overigens is 
iedereen die de 
kleurplaten wil bekijken 
daar welkom. 
 
Namens alle collega’s 
wens ik u een fijne 
decembermaand. Ik 
spreek u weer in de 
laatste Nieuwsbrief van 
2016! 

 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 

 

 

Kerstdiner  
 
Ook dit jaar hebben wij 
een Kerstdiner. 
Donderdagavond 22 
december.  
 
Aan alle ouders wordt 
gevraagd wat lekkers 
mee te nemen. Er komen 
intekenlijsten op de 
klassendeuren te hangen.  
Wilt u de borden/schalen 
weer mee terug naar huis 
nemen, zet dan duidelijk  
de naam van uw kind 
erop.  
 
De kinderen van groep 1 
t/m 3 komen gewoon via 
de zij-ingang en groep 4 
t/m 8 via de grote 
buitentrap naar binnen. 
Om 18:00 uur starten we 
met het Kerstdiner in de 
eigen groep. Om 19:30 
uur sluiten we 
gezamenlijk de avond af 
op het grote plein. 
Gezien het tijdstip 
vragen wij u uw kind op 
te halen op het grote 
plein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
      

 
     OBS De Walsprong 

Prins Clausstraat 2a 
5301 RT  ZALTBOMMEL 
Tel. 0418-512306 
www.walsprong.nl 
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Opruimen 
Kerstspullen 
 
Vrijdagochtend 23 
december gaan we 
vanaf 11:00 uur de 
school opruimen. Helpt u 
ook mee?  
Zet dan uw naam op de 
intekenlijst.  
 

 
Voorleeskampioen 
De voorleeskampioen van 
de Walsprong is dit jaar 
Emma Luna uit groep 8! 
Van Harte Gefeliciteerd! 
Foto’s van deze 
wedstrijd kunt u 
terugvinden op de 
facebookpagina van onze 
school. Emma Luna zal 
onze school 
vertegenwoordigen in de 
vervolgronde(s). Deze 
vervolgrondes starten 
rond februari. Heel veel 
succes! 

 

Spreekatelier/ 

logopedie 

Wilt u als ouders of 
begeleider vragen stellen 
rondom alles wat te 
maken heeft met 
logopedie? Bezoekt u dan 
gerust ons vrijblijvend 
inloopspreekuur op Brede 
School de Waluwe.  

SpreekAtelier vindt het 
belangrijk dat ouders 
met vragen, zorgen of 
twijfels over 
logopedische 
vraagstukken gehoord 
worden. U kunt van het 
spreekuur gebruik maken 
wanneer er vragen zijn 
rondom de spraak- en 
taalontwikkeling van uw 
kind. U kunt bijvoorbeeld 

denken aan vragen 
rondom de 
communicatie, de 
meertaligheid, het 
uitspreken van klanken, 
moeilijkheden bij het 
eten en drinken, 
slikproblemen, de 
mondmotoriek, 
stotterproblemen, 
hyperventilatieklachten 
en stemproblemen.  

Het spreekuur is zowel 
bedoeld voor ouders die 
nog niet met ons bekend 
zijn als voor ouders 
waarvan het kind al bij 
ons begeleiding krijgt. U 
kunt hier bijvoorbeeld 
terecht om het lopende 
behandeltraject te 
evalueren. Indien nodig 
kan de leerkracht van uw 
kind aansluiten.   

WANNEER? Het 
inloopspreekuur zal 
plaatsvinden op iedere 
eerste dinsdag van de 
maand van 8:15 tot 9:00 
uur. De data voor het 
schooljaar 2016/2017 
zijn 6 december, 10 
januari, 7 februari, 7 
maart, 4 april, 9 mei, 6 
juni en 4 juli.  

WAAR? De 
vergaderruimte in het 
Cultureel Café.  

Wij staan u graag te 
woord!  Team 
SpreekAtelier  

 

 

Nieuwsbrief Orizon 

In de bijlage de 
nieuwsbrief van 
november van Orizon. Er 
komt een serie 
technieklessen in 
december, evenals een 
knutselmiddag. 
Ook start er een pilot 
leesvaardigheid en 
begrijpend lezen voor 
leerlingen van groep 6. 
Diet van Veelen en Mary 
van Broekhoven gaan dit 
verzorgen naast de 
huiswerkbegeleiding. 

Orizon project “Pak 
eens een boek” 
Vijf jaar geleden is de 
Stichting Orizon 
begonnen 
met huiswerkbegeleiding.
Deze huiswerk-
begeleiding was en is nog 
steeds vooral bestemd 
voor kinderen van groep 
7 en 8.  

Via een aantal ouders 
bereikte ons de vraag of 
er misschien ook 
huiswerkbegeleiding kon 
komen voor de groepen 5 
en 6. Na overleg is hier 
toch niet voor gekozen. 
Naast uitleg over de 
lesstof leren de kinderen 
bij de 
huiswerkbegeleiding ook 
hoe zij hun huiswerk 
moeten plannen. Dit is 
vooral heel belangrijk als 
kinderen naar het 
voortgezet onderwijs 
gaan. Voor leerlingen van 
groep 5 en 6 speelt dit 
nog niet. In plaats 
daarvan willen wij wel 
graag starten met het 
project: “Pak eens een 
boek” bestemd voor de 
leerlingen van groep 6.  

We willen hiermee 
bereiken dat kinderen:   



* Vlot leren lezen. 
* Lezen leuk gaan vinden. 
* Goed begrijpen wat ze 
lezen. Vaardigheden die 
van groot belang zijn bij 
alle vakken die op school 
aan de orde komen.  

Het project begint op 9 
januari 2017 en loopt 
t/m 19 februari 2017. 
Maandag: 15.15 – 16.00 
Donderdag:15.15 – 16.00  

De kosten: voor 12 
bijeenkomsten 10 euro. 
Plaats: Brede School “De 
Zandkampen” De 
Zandkampen 48  

Kan uw kind wel een 
steuntje in de rug 
gebruiken bij zowel het 
technisch als het 
begrijpend lezen? Dan 
kunt u uw kind opgeven 
voor de pilot van dit 
project. Dit betekent wel 
dat wij in de eerste 
periode met niet al te 
veel kinderen aan het 
werk willen gaan.   

U kunt uw kind opgeven 
via een 
aanmeldingsformulier dat 
in de klas uitgedeeld zal 
worden. 

Namens Orizon,  
Diet van Veelen  
0418 - 514378 
e.h.vanveelen@upcmail.nl  

 

Flyer GymXtra 

In de bijlage een flyer 

van De Kindertherapeut 

Cesar Zaltbommel.  

 

Nieuwsbrief Spel& 

In de bijlage de 

nieuwsbrief van Spel& 

voor de maanden 

december en januari. 

Uitslag deelname 

WeCycle 

Ik zou u nog op de hoogte 

houden hoe onze 

deelname aan de 

spaaractie van WeCycle 

is afgelopen: We hebben 

het gehaald! Met zijn 

allen hebben we 119 

elektrische apparaten 

opgehaald, dus ruim 

boven het benodigde 

aantal! Wat krijgen we 

hier nu voor: we hebben 

gekozen voor een 

boekenpakket met als 

thema: poëzie. 

Binnenkort zullen we het 

boekenpakket ontvangen 

. Nogmaals bedankt 

voor het meehelpen met 

sparen: een geweldige 

opbrengst! 

 

Opbrengst Bruna 

bonnen 

Dankzij het inleveren van 

de Bruna bonnen hebben 

we een waardebon ter 

waarde van 37,15 euro 

ontvangen! Hiervoor 

hebben we de volgende 

boeken aangeschaft: 

De Gorgels van Jochem 

Myjer, De Reuzeperzik 

van Roald Dahl, Dummie 

de Mummie en De 

Gouden Scarabee van 

Tosca Menten. 

Namens de kinderen: 

Bedankt! 

 

 

 

Belangrijke data: 

- Vrijdag 2 

december, 

Sinterklaas- 

viering op school 

- 22 december, 

Kerstviering op 

school 

- 24 december 

t/m 8 januari, 

kerstvakantie 
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