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Januari 2017
Beste ouders,
verzorgers,
'Door omstandigheden
deze keer geen stukje.’
Tot de volgende
Nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Vacature GMR
voorzitter
Beste GMR leden,
Zoals bij de meeste
bekend is zal ik tot
uiterlijk het einde van dit
schooljaar de rol als
interim voorzitter
vervullen. Aangezien wij
als GMR op dit moment in
de overgang zitten naar
de nieuwe GMR structuur
lijkt mij dit ook het
moment voor een nieuwe
voorzitter. Deze kan dan
vanaf het begin helpen
bij het vormgeven van de
praktijk.
Ik wil daarom vragen of
er mensen zijn die

interesse hebben om
voorzitter van de GMR te
worden. Dit kunnen
leden van de GMR zijn
maar mogen ook niet
GMR leden zijn. De
voorkeur gaar uit naar
een ouder.
Indien uzelf interesse
heeft of indien u iemand
kent die interesse heeft
dan hoor ik dat graag.
Eventuele kandidaten
moeten hun gegevens
naar mij sturen voor
morgen (27-1-2017). Als
u vragen heeft kunt u
contact met mij
opnemen.
Met groet,
Kees Hemmes
Interim Voorzitter GMRStroomm
06 2703 2502
chemmes@kees-inge.nl
OR
De volgende OR
vergadering is op dinsdag
4 april. We zouden het
leuk vinden als er meer
ouders aansluiten. Kom
je graag een keer meevergaderen om eens te
kijken wat de OR
allemaal doet? Neem dan
voor 4 april even contact
op met Juf Sanne van

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

groep 4b, Juf Janine van
groep ½ of Juf Marlou
IB’er, dan zorgen we dat
er 4 april een stoel voor
u klaar staat.
Hopelijk tot dan!

De nationale
voorleesdagen 25
januari t/m 4 februari

Ouders, opa’s of oma’s
mogen komen voorlezen
in de groep. Het
inschrijfformulier hangt
op de deur van het
lokaal!

Voorleestips
-Kies een boek waarvan u
weet dat het onderwerp
uw kind aanspreekt.
- Lees hetzelfde boek
vaker voor. Kinderen
hebben behoefte aan
herhaling.
- Voorspel samen het
verhaal. Door te vragen
wat er allemaal kan
gebeuren denken
kinderen goed na.
Hierdoor leren ze in de
‘echte wereld’ ook beter

Belangrijke data:

naar oplossingen te
zoeken.

-

- Leg moeilijke woorden
uit of zoek er een plaatje
bij. Dit zorgt voor
uitbreiding van de
woordenschat van uw
kind.

-

-

- Laat het kind vertellen
over het verhaal. Zo leert
het kind het verhaal
beter begrijpen en het is
goed voor de
taalontwikkeling.
Wist u dat ook oudere
kinderen het vaak nog
heerlijk vinden om
voorgelezen te worden?!

Boekenpakket
Wecycle
Mooi op tijd, met
betrekking tot de
Nationale
Voorleesweken, is het
boekenpakket ‘Poëzie’,
(wat we gewonnen
hebben door het
meedoen met de
inzamelingsactie van
kapotte elektrische
apparaten), samen met
een certificaat binnen
gekomen !

-

Nieuwsbrief Spel& en
Orizon
In de bijlage de
nieuwsbrieven van Spel&
(februari/maart) en
Orizon.

-

-

-

25 januari,
Start Nationale
voorleesdagen.
Donderdag 2
februari, groep
5 bezoek
Gelders Orkest.
Dinsdag 14
februari,
Valentijnsdag
Woensdag 15 en
donderdag 16
februari,
rapportgesprekken.
Dinsdag 21 en
woensdag 22
februari,
adviesgesprekken
groep 8
Vrijdag 24
februari,
Carnavalsviering
op school
Zaterdag 25
februari t/m 5
maart,
Carnavalsvakantie

