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Na de vakantie alweer de laatste negen weken 

van dit schooljaar, keihard werken om er alles uit 

te halen wat er in zit. Groep 8 zal het wat rustiger 

aan doen, musical oefenen, voorbereiden van de 

afscheidsavond, ogen alvast gericht op het 

voortgezet onderwijs. 

 

Maar nu eerst….. Vakantie!! 

 

Tot de volgende Nieuwsbrief, 

Joep de Boer, directeur 

 

Belangrijke data: 

23 april t/m 4 mei: meivakantie. 

9 mei: praktisch verkeersexamen voor groep 7, 

zorg dat je fiets tip top in orde is! 

10 en 11 mei: Hemelvaart, de kinderen zijn vrij. 

15 mei: Atletiektoernooi groep 7. 

16 mei: Begin van de Ramadan. 

21 mei: Tweede Pinksterdag, de kinderen zijn vrij.  

28 mei: MR-vergadering, u bent van harte 

welkom om 19.30 uur. 

30 mei: DE SCHOOL IS DICHT, WIJ STAKEN VOOR 

MINDER WERKDRUK EN MEER SALARIS. 

 

 

De zon schijnt!! En niet zo’n klein beetje ook, 

deze week wordt al echt zomers! Nu maar hopen 

dat de meivakantie ook mooi weer mee zal 

brengen, dan kunnen u en uw kinderen heerlijk 

genieten. 

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de 

kinderen van groep 8 aan hun laatste ochtend 

‘Centrale Eindtoets’ bezig. Hun laatste Cito-toets 

van hun basisschool loopbaan. De toets wordt 

niet (meer) gebruikt om te bepalen naar welke 

type vervolgonderwijs de kinderen kunnen gaan, 

maar geeft wel ons als school een goede kijk op 

de resultaten van acht jaar basisonderwijs. Tot nu 

toe zijn de resultaten van De Walsprong meer 

dan voldoende geweest, ik verwacht ook dit jaar 

geen rare verrassingen. 

 

Aanstaande vrijdag gaan we samen met de 

kinderen en collega’s van De Fonkelsteen sporten 

en spelen in het teken van Koningsdag. U kunt 

ons zien op de speelplaats, op het Parkeiland en 

binnen in de school. We sluiten de dag af met 

een gezamenlijke lunch, daarna begint de 

vakantie! 
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