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Streetwise op de  
Walsprong 

Woensdag 13 mei kwam een 
team van de ANWB met 
onze kinderen het 
programma Streetwise 
uitvoeren. De kinderen 
hebben ervaren hoe lang de 
remweg van een auto is, 
waar je moet staan bij het 
oversteken tussen 
geparkeerde auto's, hoe 
belangrijk een autogordel 
is, hoe lastig het is om met 
een zware rugtas op je rug 
over een balk te fietsen en 
nog veel meer. Onder 
begeleiding van ouders is er 
bij groep 3 en 4 een 
ogentest uitgevoerd. Ook 
zijn de fietsen van groep 7 
en 8 gecontroleerd. Dat was 
echt nodig. Let u er thuis 
ook goed op of het zadel 
van een fiets vast zit? Of 
een bel het doet? Of de 
verlichting werkt? Alles voor 
de veiligheid van uw 
kinderen in het verkeer! 

Samen met de OR , het 
verkeersplatform van de 
gemeente en het team gaan 
we kijken of we volgend 
jaar weer een leerzaam 
verkeersproject op de 
Walsprong kunnen 
uitvoeren. 

 

Culturele Commissie; 
Tafelfilm 

Dit jaar, binnen het thema 
audiovisueel, hebben de 
leerlingen van de groepen 
5/6 tafelfilmpjes gemaakt 

De tafelfilmpjes zijn terug 
te vinden op youtube.com 
onder vermelding van 
Culturele Commissie 
Zaltbommel. Vervolgens 
een filmpje aanklikken 
bijvoorbeeld: 
walsprongGroep5groep1 

De filmpjes zijn opdrachten 
voor MI . Binnen een 
groepje hebben kinderen 
onderling taken verdeeld 
zoals regie, toneel, script, 
decor, camera en 
belichting. Samen met Tom 
Metz hebben ze iets 
prachtigs neer weten te 
zetten. 
 
 
Culturele Commissie; 
Stop-Motion filmpje Ark 
van Noach 

De stop-Motion film, 
gemaakt door de kinderen 
in het kader van de 
Culturele Commissie 
Zaltbommel, van de 
groepen 7 – 7/8 + 8, met 
dieren met de letters A-B+ 
C is nu af. Er is hard 
gewerkt en het resultaat 
mag er zijn. Kijkt u eens op 
de website van de 
Walsprong naar het 
resultaat. 

 
Bericht van de MR 

Voor de oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad 
(MR) van OBS De Walsprong 
zijn we op zoek naar een 
enthousiaste, betrokken 
ouder die de MR m.i.v. 
volgend schooljaar komt 
versterken.  

De MR bestaat uit 3 
personeelsleden en 3 
ouders. De MR vormt een 
schakel tussen ouders, 
personeel en directie. Als 
MR lid bent u actief 
betrokken bij de 
besluitvorming over het 
beleid op school.  

Lijkt het u wat om de MR te 
komen versterken? Maak uw 
interesse dan vóór 5 juni 
aanstaande kenbaar door 
een e-mail te sturen naar 
mr@walsprong.nl of een 
briefje achter te laten in 
het MR postvak onder de 
trap. U kunt ook één van de 
MR leden aanspreken. 

Lees ook de uitgebreide 
brief in uw email of op de 
MR pagina van de 
schoolwebsite. 

 
Master opleiding juf 
Sanne groep 5 

Op dit moment volg ik een 
studie bij Fontys 
hogescholen. Ik volg daar 
de Master opleiding: Special 
Educational Needs. Dit doe 
ik om een nog betere juf te 
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worden en meer te weten 
te komen over gedrag. 
Voor deze opleiding ben ik 
bezig met een onderzoek. 
Dit onderzoek vindt plaats 
in groep 5. 
Ik heb ervoor gekozen om 
niet met leerlingen 
individueel aan de slag te 
gaan, maar met de hele 
groep. Uiteraard blijven 
alle kinderen anoniem, 
zelfs de school of plaats 
worden niet met naam in 
mijn verslag genoemd. 
Ik ga onderzoeken of ik het 
nog gezelliger en fijner kan 
maken voor de kinderen in 
de klas.  
 
Voor de meivakantie heb ik 
een nulmeting gedaan waar 
de kinderen vragenlijsten 
voor hebben ingevuld. Dit 
was om te kijken hoe de 
kinderen het nu in de klas 
vinden. Deze vragenlijsten 
gingen over de sfeer in de 
groep en met welke 
kinderen ze graag 
samenwerken (de relaties in 
de klas). 
Hier is uitgekomen dat de 
kinderen de sfeer in de klas 
en de onderlinge leerlingen 
relaties op een schaal van 1 
tot 7 een 3 geven. Dat is 
dus net onder het 
gemiddelde. Een 4 zou 
gemiddeld zijn. 
We gaan nu samen kijken 
hoe we hierin een stapje 
vooruit kunnen zetten, het 
een beetje verbeteren. 
 
In de klas zijn we daarom 
gestart met de interventie: 
oftewel met wat we gaan 
doen in de klas. We doen 
dit vanuit de methode Kids' 
Skills, deze methode werkt 
vanuit het oplossingsgericht 
denken. Aan het einde 
wordt het onderzoek 
afgesloten met een 
eindmeting en gaan alle 
kinderen weer alle 
vragenlijsten invullen die ze 
voor de vakantie ook al 
ingevuld hebben, dit om te 

kijken of er verbetering is. 
 
De kinderen hebben ervoor 
gekozen om als eerste aan 
de slag te gaan met de 
vaardigheid: "we 
vertrouwen elkaar". Ze 
willen dit gaan leren, zodat 
het beter gaat in de klas en 
de sfeer gezelliger wordt. 
Ze hebben hierover 
nagedacht en zijn als klas 
tot de conclusie gekomen 
dat ze dit in 6 
deelvaardigheden konden 
opsplitsen.  
De deelvaardigheden zijn: 
- eerlijk zijn 
- eerst nadenken voor je 
iets zegt en als het mis 
gaat: goed praten en 
uitpraten met elkaar 
- meer omgaan met elkaar 
door meer samen te doen 
- ervan uitgaan dat het 
lukt, positief denken 
- oefeningen doen met 
elkaar over: vertrouw 
elkaar 
- speel eens een keer met 
iemand anders. 
 
Kids' Skills gaat uit van 15 
stappen die hierbij gezet 
moeten worden. Deze 15 
stappen hangen op een 
papier aan de muur in de 
klas. We kiezen hierbij heel 
bewust kleine stapjes, 
zodat er succes ervaringen 
zijn en we dit met elkaar 
kunnen vieren.  
Alle kinderen hebben zelf 
een deelvaardigheid mogen 
kiezen om aan te gaan 
werken, deze lijst hangt in 
de klas. 
 
Mocht u vragen hebben of 
meer willen weten dan hoor 
ik het graag. 
 
 

 

 

 

Belangrijke data: 

- Het kamp voor 
groep 7 is van 
maandag 8 t/m 
woensdag 10 juni. 

- Het kamp voor 
groep 8 is van 
woensdag 10 t/m 
vrijdag 12 juni. 

- Oudergesprekken 
zijn op woensdag 8 
juli en donderdag 9 
juli.  

- Op donderdag 16 
juli om 14:30u. 
start de 
zomervakantie. 
Deze is t/m 30 
augustus 2015.  

- Op maandag 31 
augustus start het 
nieuwe schooljaar. 


