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heeft het boek betaald dankzij de bonnetjes die u had 

ingeleverd! Dank u wel! 

 

Wat een mooie, spontane actie, die inzameling voor het 

Prinses Beatrix Spierfonds!!  

Daarnaast in alle klassen vele kaartjes en tekeningen 

voor Levi, dat wordt vast een prachtige verrassing zo 

vlak voor kerst! 

 

Kerstvakantie, twee weken genieten van een stukje 

rust. Ik gun het iedereen, u als ouders, uw kinderen 

maar zeker ook mijn teamleden. Eerste deel van dit 

schooljaar is alweer voorbij. Hard gewerkt, veel bereikt, 

twee weken vakantie is dik verdiend! 

Ik hoop dat iedereen er erg van kan gaan genieten, 

heerlijk uitrust om zo op 8 januari weer enthousiast te 

beginnen.  

 

Als laatste, u heeft misschien gemerkt dat onze school 

zeer regelmatig gebruik maakt van Facebook om onze 

activiteiten onder de aandacht te brengen. Die 

berichtjes worden best vaak ‘geliked’. Weet u wat nog 

leuker dan ‘liken’ is? Dat u onze berichtjes deelt!! 

Daardoor wordt het bereik van onze berichten in een 

keer vele, vele malen groter. En dat is dan weer goed 

voor de PR van onze school! 

 

Ik wens u namens alle collega’s van De Walsprong een 

fijn Kerstfeest, een veilige jaarwisseling en een gezond 

en voorspoedig 2018! 

 

Joep de Boer 

Directeur 

 

Belangrijke data 
10 januari, start CITO toetsweken 

30 en 31 januari oudergesprekken, u krijgt dan ook het 

rapport van uw kind(eren) mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijna kerstvakantie! Morgenmiddag, donderdag, zijn de 

kinderen om half een vrij, om zes uur komen ze weer 

op school om in de klassen te gaan genieten van het 

kerstdiner. Ik zie op de kerstbomen die op de deuren 

van de klassen hangen al de meest lekkere hapjes 

staan, ik ga zeker even in de klassen kijken 

morgenavond. En misschien niet alleen kijken…. 

U kunt in de brief die u van de kerstcommissie heeft 

gekregen precies nalezen wat er verder van u wordt 

verwacht. 

Vrijdag gaan we samen met de kinderen alles weer 

keurig opruimen en begint de vakantie om half een! 

 

U heeft het misschien al opgemerkt, deze Nieuwsbrief 

verschijnt in een nieuwe lay out! Ik ben erg benieuwd 

wat u ervan vindt en hoop dan ook dat u mij dat 

massaal wil laten weten. Vindt u het niets, vertel dan 

vooral waarom, heeft u suggesties voor verbeteringen 

dan hoor ik die graag maar ook als u het helemaal top 

vindt mag u dat mailen: directie@walsprong.nl 

 

Hartelijk bedankt dat u heeft meegewerkt aan het 

tevredenheidsonderzoek!  

35% van de ouders heeft gereageerd, dat is 5% meer 

dan drie jaar geleden. 

U geeft de school een mooi rapportcijfer, 7,6. Dat was 

drie jaar geleden nog 7,2 

Uw gemiddelde punt bij de vragen (0-4) was een 3,5. 

Drie jaar terug was dat 3,3 

 

Het totale onderzoek zal nog besproken worden in het 

team van onze school en in de vergadering van de 

Medezeggenschapsraad. Daarna zullen er actiepunten 

geformuleerd worden om ook daadwerkelijk iets te 

doen met de uitkomsten van het onderzoek. Die 

actiepunten zal ik in een later stadium met u 

communiceren. 

 

Juf Esther heeft een nieuw boek gekocht voor school: 

Guinness Book of Records. Het kostte niets want zij 
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Beste ouders, verzorgers, 
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