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Beste ouders,
verzorgers,
Wat vliegt de tijd toch
snel voorbij! Zeker als
de dagen korter
worden, het weer
onstuimiger en de files
langer! Overal op
school komen we nu
Sinterklaas tegen,
natuurlijk zijn de
kinderen er in de
onderbouw helemaal
vol van. U weet niet
hoeveel prachtig
ingepakte cadeautjes
ik al gekregen heb van
allen sinterklazen en
pieten uit de groepen 1
en 2/3! Vrijdag is de
grote dag, dan komt de
sint op school, wordt
ongetwijfeld een
prachtige dag. U bent
van harte welkom om
de sint te
verwelkomen, zorgt u
er wel voor dat de
kinderen de beste
plaatsen hebben? Dank
u wel!
Iets anders, de staking
van 5 oktober heeft
absoluut niet
opgeleverd wat wij
ervan verwacht hadden
in het onderwijs.
Sterker nog, het

nieuwe kabinet bleek
nog een verkapte
bezuinigingsmaatregel
op tafel te leggen
waardoor de
investeringen verder
werden teruggedraaid
in plaats van
uitgebreid. PO in Actie
neemt hier geen
genoegen mee en heeft
voor 12 december een
nieuwe stakingsdag
aangekondigd. In een
van de bijlagen bij
deze Nieuwsbrief vindt
u wederom een brief
van de voorzitter van
het College van
Bestuur van Stroomm,
mevrouw E. Smit,
waarin zij u uitlegt
waarom alle scholen
van Stroomm op 12
december zullen gaan
staken. Ook De
Walsprong is dicht op
12 december! Er is nog
een kleine
mogelijkheid dat de
staking niet door gaat:
als minister Slob alsnog
met de voorwaarden
van PO in Actie
akkoord gaat, dan
blazen wij de staking
af. U hoort dat dan nog
van mij!
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Tot de volgende
Nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Stagiaire
Ik ben Diewe Kolbach. Ik
ben 17 jaar, kom uit
Poederooijen en loop dit
schooljaar op donderdag
en vrijdag stage op de
Walsprong. Ik doe de
opleiding sport en
recreatie op het Koning
Willem I College in Den
Bosch.
Op donderdagmiddag en
vrijdagochtend geef ik
samen met de leerkracht
de gymlessen aan alle
kinderen van groep 2 t/m
8. Daarnaast ben ik op
donderdagochtend bij juf
Maritzka in groep 7 te
vinden.
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Vrijdag 1
december,
Sinterklaasviering
Dinsdag 12
december,
Landelijke staking
Donderdag 21
december,
Kerstdiner

