
 

NIEUWSBRIEF  

januari 2016 
Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Gisteren hebben de 
kinderen van de 
speelplaatscommissie de 
ideeën bussen leeggehaald 
die bij elke ingang van ons 
gebouw hebben gestaan. 
Wat een ideeën, lijstjes en 
tekeningen hebben zij 
daarin gevonden! Prachtige 
opbrengst! De kinderen zijn 
erg druk geweest om een 
eerste ordening aan te 
brengen, maar we kunnen 
nu al wel verklappen dat er 
zeer waarschijnlijk geen 
zwembad zal komen…. 
 
Wij hebben de afgelopen 
weken de Cito M toetsen 
afgenomen. U krijgt daar 
volgende week tijdens de 
rapportgesprekken van de 
leerkracht meer informatie 
over. Op dit moment zijn 
wij als school aan het 
onderzoeken hoe wij voor 
kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften de 
toetsen en de toets 
omstandigheden zo kunnen 
aanpassen dat ook die 
kinderen in de gelegenheid 
zijn om de toetsen zo goed 
mogelijk te kunnen maken. 
Als alle aanpassingen helder 
zijn kom ik daar nog bij u 
op terug. 
 
 
In verband met de planning 
voor het nieuwe schooljaar 
zouden wij graag willen 
weten hoeveel jongste 
kleuters er volgend jaar 
bijkomen. Heeft u een zoon 
of dochter die volgend 

schooljaar vier jaar wordt, 
wilt u dat dan bij Annet 
(administratief 
medewerkster) komen 
melden, dan kunnen wij uw 
kind inschrijven en ervoor 
zorgen dat er een prima 
plekje voor hem of haar 
geregeld wordt. 
 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief, straks een 
fijne carnavalsvakantie, 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

Op vrijdag 5 februari viert 
De Walsprong Carnaval op 
school. Voor de onderbouw 
wordt net als voorgaande 
jaren een spellencircuit 
georganiseerd. De 
bovenbouw heeft weer een 
CarnaWalshow.  

Ook zal De Raad 
van Elf van 
Zaltbommel 
(Mispelgat) ons 
een bezoekje 
brengen. Dan 
komen 
onderbouw en 
bovenbouw 
even bij elkaar 
om te feesten.  

Ondertussen zijn de 
groepen al druk bezig met 
het maken van een optocht. 
Deze komen (net als 
voorgaande jaren) weer in 
de etalages van Zaltbommel 
te staan. Al onze optochten 
staan in het teken van MI 
(meervoudige intelligentie). 
Elke groep heeft een eigen 
“slimheid” gekregen om op 
een leuke carnavaleske 
manier uit te werken.  
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Weegschaal 

Op het Leerplein staat een 

rekenkast. Een rekenkast 

vol met materialen die wij 

kunnen gebruiken bij onze 

lessen. Nu missen wij nog 

een personenweegschaal. 

Heeft u die misschien nog 

thuis staan en mogen wij 

die op school gebruiken? 

 

 
Nieuwsbrief Spel& 

februari/ maart  

Als extra bijlage vindt u bij 

deze nieuwsbrief de 

nieuwsbrief van Spel&. In 

deze nieuwsbrief staan alle 

activiteiten die uw kind in 

de komende periode kan 

gaan doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen 
iedereen alvast 
een fijne 
vakantie! 
Tot maandag 15  
februari! 
Alaaaaaf! 
 

 

Belangrijke data: 

 De rapport-

gesprekken zijn op 

dinsdag 2 en 

woensdag 3 

februari.  

 Vrijdag 5 februari 

vieren wij Carnaval 

op school. 

 Vrijdag 5 februari 

om 12:30u. start 

de carnavals-

vakantie.  

 De volgende 

nieuwsbrief komt 

uit op woensdag 24 

februari. 

 

 
 


