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bekend is zal ik u dat laten weten. Ik heb er 

goede hoop op dat dat nog voor de vakantie is! 

 

Musical 

Volgende week neemt groep 8 afscheid van De 

Walsprong. Traditiegetrouw voeren zij een 

musical op: Wie heeft de rol?  

Dinsdagavond 3 juli zijn alle (groot)ouders, 

broertjes en zusjes uitgenodigd, dinsdagochtend 

laten zij de musical zien aan alle kinderen van de 

school. Wij lopen met alle kinderen naar De 

Poorterij en terug.  

 

Dag groep 8! 

Volgende week donderdag 5 juli om 12.00 uur 

wordt groep 8 feestelijk uitgezwaaid. Wilt u dat 

een keer meemaken, dan bent u van harte 

welkom op de grote speelplaats! 

 

Walsprong 25 jaar 

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar, 20 

augustus, vieren we ’s middags ons 25-jarig 

bestaan. Op dit moment is daar nog niet veel 

meer over te melden dan vorige week. De 

kinderen komen natuurlijk gewoon naar school. 

Alle klassen gaan aan de gang met wereldmuziek 

en presenteren dat aan het einde van de dag aan 

alle ouders. Als er meer informatie is, dan volgt 

dat natuurlijk. Dat zou ook in de laatste week van 

de vakantie kunnen gebeuren. Houd uw mailbox 

in de gaten! 

Nog even, dan zit ook dit schooljaar er weer op. 

Een schooljaar waarin weer van alles is gebeurd, 

maar waarin vooral is gespeeld, veel geleerd en 

hard gewerkt. En niet alleen door uw kinderen, 

maar ook door mijn teamleden! Ik ben trots op 

mijn team. Ik vergelijk het weleens met topsport. 

En het leuke is dat al die leerkrachten die 

topsport ook beheersen en het met heel hun hart 

en ziel uitoefenen. Ik wens u, uw kinderen en 

mijn teamleden een welverdiende vakantie toe, 

wij hebben het allemaal verdiend! 

 

Joep de Boer, directeur 

 

Afscheid leerkrachten 

Zoals u heeft kunnen lezen nemen wij volgende 

week afscheid van drie zeer gewaardeerde 

collega’s die zich jarenlang hebben ingezet voor 

het onderwijs aan de kinderen op De Walsprong. 

Juf Maritzka, juf Janine, meester Nick en eigenlijk 

ook van juf Marianne die hier lang heeft 

ingevallen in groep 1/2. Wij organiseren geen 

groot feest of receptie. U kunt volgende week, als 

dat u uitkomt, in de klas afscheid nemen van 

deze collega’s. Als team doen wij dat in de laatste 

schoolweek. 

 

Welkom 

Volgende week zullen er sollicitatiegesprekken 

plaatsvinden om de opengevallen plaatsen weer 

in te kunnen vullen. Zodra daar meer over 

Juni 2018 
 

Beste ouders, verzorgers, 
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Blijf lezen! Voorkom je een zomerdip 

Het is een bekend fenomeen dat kinderen na de 

zomervakantie terugvallen in leesniveau als ze in 

de vakantie niet of nauwelijks lezen.  

Jammer van al die inspanningen die daarvoor zijn 

gedaan. Als ouder heeft u daar invloed op, dus 

vandaar deze tips om de zomerdip tegen te gaan! 

 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen. Zo laat je 

zien dat lezen leuk is. 

Tip 2:  Neem leuke taalspelletjes mee op 

vakantie, zoals scrabble. 

Tip 3: Neem kinderboeken, strips en doe-boekjes 

mee op vakantie en laat je kind ze uitkiezen.  

Tip 4: Lezen is overal, denk aan een menukaart 

en folders. 

Tip 5: Samenlezen en voorlezen, ook voor oudere 

kinderen niet te vergeten! 

 

Met de Vakantiebieb neem je zo 60 boeken mee 

op vakantie. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 

kun je de app gratis downloaden. Je hoeft geen 

lid te zijn van de bieb! 

 

Zie ook op de website welke boeken er 

beschikbaar zijn: 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

28 juni: Wisselmiddag 

3 juli: Musical groep 8 

5 juli: Afscheid groep 8, 12.00 uur 

6 juli: Laatste dag voor de zomervakantie 

9 juli t/m 17 augustus: Zomervakantie 

20 augustus: Eerste schooldag en feestdag in 

verband met 25-jarige bestaan. ’s Middags een 

voorstelling voor ouders. 

 


