
 

 

NIEUWSBRIEF  

  

OBS De Walsprong 
Prins Clausstraat 2a 

5301 RT  ZALTBOMMEL 
Tel. 0418-512306 

www.walsprong.nl 

Donderdag 6 september is de algemene 

informatieavond van onze school. Ik heet u graag 

eerst allemaal welkom boven op het leerplein 

van onze school. We zorgen voor koffie, thee en 

een koekje!  

Na deze, korte, gezamenlijke opening bent u 

welkom in de klas van uw kinderen. Er is één 

ronde, u zult een keuze moeten maken als u 

meerdere kinderen hier op school hebt. We 

beginnen deze avond om half acht. Ik hoop dat u 

met velen aanwezig kunt zijn. 

 

Verder vraag ik uw aandacht voor een aantal 

bijlagen bij deze Nieuwsbrief, boordevol 

informatie die best interessant is.  

 

Nog even twee belangrijke data: 24 september 

zijn alle kinderen vrij, studiedag van het team en 

25 september komt de schoolfotograaf! Ik laat u 

nog weten of er een mogelijkheid is dat ook 

broertjes/zusjes gefotografeerd kunnen worden. 

 

Namens alle collega’s wens ik u een heel fijn 

schooljaar! 

 

Joep de Boer 

 

 

Schooljaar 2018-2019: de eerste Nieuwsbrief! 

Gelukkig zijn na een wat onwennig begin alle 

kinderen en leerkrachten heerlijk gestart met een 

feestelijk schooljaar: 25 jaar Walsprong. Wij gaan 

niet het hele jaar feestvieren, maar op sommige 

momenten staan wij nog even stil bij dit 

jubileum.  

 

De start was prachtig. In een paar uur tijd hebben 

alle kinderen ons laten genieten van een 

spetterende voorstelling met muziek en dans uit 

drie werelddelen. De kinderen hebben er hard 

aan gewerkt, hun creativiteit goed kunnen 

uitleven. Fijn dat er zoveel (groot)ouders waren 

om naar de voorstelling te komen kijken.  

 

(Meer foto’s staan op onze website) 

 

In alle groepen wordt dit jaar met Snappet 

gewerkt, misschien heeft u het in de krant 

gelezen: juist deze week laat de techniek ons in 

de steek en kunnen de tablets niet gebruikt 

worden en zijn de leerkrachten druk aan het 

kopiëren om het werk voor de kinderen wel op 

tijd klaar te hebben. Ouderwets worden de 

stapels schriften, die we gelukkig nog wel 

hebben, weer uit de berging gehaald. 

Augustus 2018 
 

Beste ouders, verzorgers, 
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Leerlingen groep 8 halen bedrag op voor KWF  

Maarten van der Weijden is natuurlijk onze 

nationale held, maar wij hebben ook drie 

toppertjes uit de Bommelerwaard: Mirre, Marit 

en Reza uit groep 8. Samen met juf Mara hebben 

zij bij Albert Heijn in Zaltbommel maar liefst een 

bedrag van €414,85 opgehaald voor het KWF, 

onder het mom van ‘sta op tegen kanker’!  

Goed gedaan meiden, we zijn trots op jullie!! 

Tijdens KiLaLe hebben Mirre, Marit en Reza 

gekozen voor het onderwerp “kanker” en 

hierdoor zijn ze op het idee gekomen om geld in 

te zamelen voor KWF Kankerbestrijding/Dutch 

Cancer Society. 

 

 

Open Tuin van Volkstuinvereniging De 

Kloostertuin 

Op zaterdag 1 september 2018 viert 

Volkstuinvereniging De Kloostertuinzijn 35-jarig 

bestaan met een “Open Tuin” op het 

volkstuincomplex aan de Gamerschedijk in 

Zaltbommel. Vanaf 14.00 tot 16.30 uur bent u 

van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen. Er zijn verkoopkraampjes met producten: 

zelf geteelde groenten/fruit, tuinplanten, jams, 

tweedehands tuinmateriaal en nog veel meer. 

 

Sjors Sportief / Sjors Creatief 

Kort geleden heeft uw kind het Sjorsboekje mee 

naar huis gekregen. Het staat vol leuke 

kennismakingsactiviteiten van diverse (sport) 

aanbieders uit de gemeente. Uw kind mag 

onbeperkt deelnemen aan verschillende 

activiteiten. Vaak gratis en zonder direct lid te 

hoeven worden, zodat uw kind nieuwe 

activiteiten ontdekt of wordt er een nieuw talent 

geprikkeld. Blader het boekje door en ontdek het 

gevarieerde, sportieve en culturele aanbod! U 

zult ontdekken dat onze gemeente meer te 

bieden heeft dan u zult denken. Inschrijven kan 

via de website  www.sjorssportief.nl of download 

de app. 

 

Zwemvierdaagse Kerkdriel 

Zwemvereniging Kerkdriel en Optisport De Kreek 

organiseren in september de zwem-4-daagse. 

Doen jullie mee? Samen met je broer of zus of wil 

je zwemmen met je vader, moeder, opa of oma? 

Jullie zijn allemaal welkom, mits je een 

zwemdiploma A hebt.  

 

Wat moet je doen: je moet op 4 dagen een 

vastgestelde afstand zwemmen. Voor kinderen 

tot 10 jaar is dat 10 baantjes (250m) en voor alle 

andere deelnemers 20 banen (500m) per avond. 

Wanneer: Je mag komen zwemmen op dinsdag 

25 en donderdag 27 september, dinsdag 2, 

donderdag 4 en zaterdag 6 oktober. In schrijven 

kan via www.zwem4daagse.nl.  

Alle andere informatie is daar ook te vinden. 
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Activiteiten bij Stichting Orizon 

Orizon heeft weer een breed aanbod voor de 

kinderen uit Zaltbommel. Voor een kleine 

bijdrage kunnen kinderen vaak al deelnemen. 

Bijvoorbeeld: Struinen langs de Waal, knutselen, 

techniek, weerbaarheidstraining voor jongens en 

meisjes en huiswerkbegeleiding. Daarnaast is 

Orizon ook dringend op zoek naar vrijwilligers/ 

begeleiders voor de huiswerkbegeleiding. Kijk 

voor meer informatie op www.stichtingorizon.nl. 

 

Cursus positief opvoeden voor ouders van tieners 

Bent u op zoek naar handvatten hoe u uw tiener 

beter kan begeleiden in de nieuwe fase waarin hij 

of zij is gekomen? Wilt u de communicatie met 

uw tiener verbeteren en meer op een lijn komen 

met uw partner in opvoedingskwesties? Wilt u 

weer een prettige en ontspannen relatie met uw 

tiener? Woont u in de gemeente Zaltbommel? 

Dan is deze cursus misschien iets voor u… De 

cursus wordt gegeven door Buurtzorg Jong en is 

bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd 

van 11 tot 16 jaar wonend in de gemeente 

Zaltbommel.  

 

Data: 3, 10 en 31 oktober, 7 november en 12 

december 2018 

Tijd: van 19.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Hambloksestraat 5A in Aalst. 

 

Meer info: Corina van Os c.vanos@bzjong.nl of 

06 1080 2709, Nancy van Oss n.vanoss@bzjong.nl 

of 06 2056 4801 

 

 

 

 

Genieten van het ouderschap 

Ooit hebben we als ouders de vlag uitgehangen, 

bij de geboorte van ons kind. Gaandeweg bleek 

het opvoeden van kinderen niet altijd even 

gemakkelijk. Herken je dit? Een tijdelijke dip? Of 

twijfel: doe ik het wel goed? Een door Home-

Start getrainde vrijwilliger kan het ouderschap 

tijdelijk verlichten door bij te springen en precies 

het steuntje in de rug geven dat op dat moment 

nodig is. 

 

De vrijwilliger heeft tijd en aandacht voor het 

gezin en bezoekt het wekelijks. Zij/hij is als een 

maatje voor het gezin, zowel voor de ouders als 

voor de kinderen. Zolang als wenselijk is, meestal 

gedurende een periode van een paar maanden 

tot een jaar. Sommige vrijwilligers komen vooral 

voor de kinderen. Andere ouders hebben meer 

behoefte aan iemand om zelf mee te praten.  

Wil jij het weer leuk hebben met je kind(eren)? 

En kun je dat steuntje in de rug wel gebruiken? 

Neem dan (vrijblijvend) contact op met één van 

de coördinatoren via WhatsApp of bel Mirjam 

Bakker 0683-799 405 of Gina van Buuren 651-108 

802 of Sonja van Herk 0635-118 800.  

Mail: gezinsondersteuning.RIV@humanitas.nl 

Meer info via Humanitas: zie https://www.home-

start.nl/ervaringen-met-home-start  

 

Belangrijke data 

6 september: informatie avond 

24 september: studiedag, de kinderen zijn de 

hele dag vrij. 

25 september: schoolfotograaf 

26 september: start kinderpostzegelactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


