NIEUWSBRIEF
september 2015
De kop is er af….
Ruim vier weken zijn wij op
De Walsprong samen aan
het spelen, werken en
leren. En wat is er al veel
gebeurd….! Ik zie stralende
kindergezichtjes, ik zie
enthousiaste leerkrachten,
ik zie gewoon een fijne
school!
Vorige week vrijdag de druk
bezochte vakantiebeurs
waar de kinderen van de
bovenbouw zich van hun
beste kant hebben laten
zien. De presentaties waren
prima en de hapjes lekker!
Zelf heb ik mijn draai goed
gevonden en ik ben blij dat
velen van u de weg naar
mijn kantoor ook weten te
vinden. Als er iets speelt op
school, als u iets wilt weten
of gewoon een klein vraagje
hebt, kijk gerust of ik er
ben en kom even binnen
lopen.
Na de herfstvakantie zal
groep 3 verhuizen naar
beneden, naar het lokaal
waar nu onze buren van De
Fonkelsteen zitten. Twee
lokalen boven, naast de
kamers van de intern
begeleiders, zullen gebruikt
gaan worden door De
Fonkelsteen. Deze interne
verhuizing is in goed
overleg geregeld.
Ook Kanteel, de BSO
voorziening, komt naar
boven. Zij maken dan
gebruik van de huidige
teamkamer en het lokaal

ernaast. Onder schooltijd
kunnen wij deze ruimtes
gewoon blijven gebruiken.
Ook hier telt weer: alles in
prima overleg!
Nog een paar weekjes en
dan zit het eerste deel van
dit schooljaar er al weer
op. Ik wens u, uw kinderen
en het team van De
Walsprong heel veel plezier
en succes op onze school!
Joep de Boer

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

Babynieuws!!
Juf Martine is op 12
september bevallen van een
dochter genaamd Mirte Fay.
Wij feliciteren Juf Martine,
haar man Frank en
dochtertje Lize met de
geboorte van hun dochter/
zusje. Wij wensen hen veel
geluk, liefde en
gezondheid!

Dierendag bij
Beestenboel
Kom Dierendag dit jaar
vieren bij de Beestenboel!
ZONDAG 4 OKTOBER 2015
14.00 uur tot 17.00 uur

Op papier of in de mail…
Uw kinderen nemen
vandaag deze Nieuwsbrief
mee in de papieren versie.
De Nieuwsbrief is ook naar
uw mailadres gestuurd. Als
u geen mail heeft
ontvangen met daarin de
Nieuwsbrief, dan betekent
dat dat wij geen goed
mailadres van u hebben.
Wilt u dat dan doorgeven
aan de administratie?
annet.brentjes@walsprong.
nl.
Dank u wel!

Kijkdooswedstrijd Knutselen – Wandelen met
de Ezel
Koffie/Thee/Limonade.
En……. héél véél dieren om
te knuffelen! Hiep Hiep
Hoera!!!
Download de
kijkdooskleurplaat van de
website
www.kinderboerderijzaltbo
mmel.nl, lever hem op 4
oktober in bij de
kinderboerderij en maak
kans op mooie prijzen!

Medezeggenschapsraad
De MR bewaakt de kwaliteit
en ontwikkeling van onze
school. Leden van de MR
zijn adviesbevoegd en
instemmingsgerechtigd. Ze
behartigen de belangen van
de ouders en kinderen van
de school.
Jaarlijks zijn er bepaalde
beleidsstukken die door de
MR bekeken worden en
waarover wordt
meegedacht. Denk aan
bijvoorbeeld een jaarplan,
vakantierooster, begroting.
De MR van de Walsprong wil
een kritische partner van de
directie zijn.
De MR bestaat uit zes
leden, drie ouders en drie
leerkrachten. De
oudergeleding bestaat uit
Kees Hemmes (voorzitter),
Nora Manssouri en Wilco
van Hemert. De
personeelsgeleding bestaat
uit: Betty Vissers, Ditsy de
Vos en Ingrid van der Meer.
Meer informatie over de MR
zoals het reglement, de
agenda en de besluitenlijst
op de MR pagina van de
schoolwebsite. De
eerstvolgende vergadering
staat gepland op maandag 5
oktober om half acht.
E-mail: mr@walsprong.nl
Website: www.walsprong.nl

Kinderboekenweek
2015.
Thema: Raar maar waar.
Woensdag 7 oktober tot
en met zondag 18
oktober
Deze week zal het lezen
helemaal in het teken staan
van natuur, techniek en

wetenschap. Er is een
schrijver uitgenodigd
(woensdag 14 oktober) die
in alle groepen zal komen
voorlezen.
Ook de kinderen van De
Walsprong kunnen gaan
voorlezen aan kinderen van
Het Sprongetje (peuterspeel-zaal) en Cello, en aan
onze eigen kleuters.
Op woensdag 7 oktober
starten we om 8.45 uur
met alle gebruikers van de
Brede School “de Waluwe”,
buiten op het plein met een
liedje en een dansje. De
kinderen kunnen dit liedje
en dansje van te voren
oefenen in de klas, maar
ook thuis, zie
www.kinderenvoorkinderen
.nl
Ouders zijn hierbij van
harte welkom om te komen
kijken naar ons optreden.
Maandag 12 oktober geeft
Theater Len Copal aan de
onderbouw, de peuters en
Cello kinderen een
voorstelling in de speelzaal.
Tijdens de
kinderboekenweek zijn de
ouders, opa’s, oma’s van
harte welkom om te komen
voorlezen op school. Bij
elke klas komt een
intekenlijst te hangen.
De afsluiting van de
Kinderboekenweek is op
vrijdag 16 oktober vanaf
12.30 uur. Ouders/opa’s en
oma’s kunnen komen kijken
naar het werk van de
kinderen wat tijdens de
Kinderboekenweek is
gemaakt en/of wat er is
geleerd.
Het wordt vast een
inspirerende week!

Schoolfruit en gezonde
voeding

Gezonde voeding is
belangrijk voor ons
leerproces. Daarom hebben
op school nog steeds onze
fruit/groente dagen. Op
woensdag, donderdag en
vrijdag mogen de kinderen
alleen fruit, groente, brood
en drinken meenemen.

Belangrijke data:






8 oktober
schoolfotograaf
21 en 22 oktober
oudergesprekken
De volgende
nieuwsbrief komt
uit op woensdag
21 oktober.
24 oktober t/m 1
november
herfstvakantie

