
 

NIEUWSBRIEF  

mei 2016 
Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Voor de school staat de 
bestelwagen van 
bloemenhandel Bruygom 
klaar om de bagage, 
spelmaterialen en 
boodschappen naar 
Hilvarenbeek te brengen, 
kamp voor de groepen 7 
en 8! Maar wat een 
druilerig weer, wat een 
slechte voorspelling voor 
vandaag! Maar….daarna 
wordt het mooier en 
hoop ik dat de kinderen 
en de begeleiders een 
heerlijk, warm kamp 
zullen hebben waar ze 
nog lang aan terug zullen 
denken.  
 
Nog negen weken, dan 
zit mijn eerste schooljaar 
op De Walsprong er al 
weer op. Een machtig 
mooi jaar waarin het 
team van onze school 
veel heeft bereikt. Er is 
keihard gewerkt en er is 
plezier gemaakt. Ik denk 
dat er een stukje rust is 
terug gekeerd en dat is 
goed voor de kinderen, 
goed voor u als ouders en 
zeker ook voor het team 
van deze fijne school.  
 
Wij gaan samen de 
laatste periode van dit 
schooljaar in, er moet 
nog veel gebeuren! Maar 
dat gaat zeker lukken!  

Er is ook tijd voor een 
feestje: op 23 juni vieren 
wij het eerste lustrum 
van onze Brede School De 
Waluwe. Deze dag zal in 
het teken staan van 
wetenschap. Voor alle 
kinderen is er een show 
over techniek en 
daarnaast zijn er voor 
alle kinderen een vijftal 
workshops die ook in het 
teken van techniek 
staan. Kortom, een 
interessante dag! 
 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 

 
 
 
Kinderboekenambassadeur 

 
Houda Challal van OBS De 
Walsprong in Zaltbommel 
wint de hoofdprijs in de 
wedstrijd Help de 
Kinderboekenambassadeu
r. OBS De Toekomst 
krijgt een persoonlijke 
prijs van Jan Paul 
Schutten.  
Kinderen uit heel 
Nederland gaven de 
afgelopen weken ruim 

gehoor aan de oproep 
van 
Kinderboekenambassadeur 
Jan Paul Schutten. Hij 
riep hun hulp in bij het 
bedenken van een 
steengoede 
postercampagne die 
duidelijk maakt hoe leuk 
lezen is.  
De jury maakt in dit 
filmpje de eervolle 
vermeldingen en de 
winnaars bekend, en op 
http://www.2016jaarvan
hetboek.nl/2016/05/25/
houda-challal-wint-
wedstrijd-help-de-
kinderboekenambassadeu
r/ zijn de 10 winnende 
posters te zien en kun je 
lezen waarom de jury 
juist die posters uitkoos 
 

 
 
Scholeninzamelingsactie 
2016 Wecycle  
 
Tussen 1 september en 
30 november is het weer 
zover: de Wecycle 
Scholeninzamelingsactie 
2016.  
Wanneer wij in deze 
periode, als school, 
minimaal 75 kleine, 
kapotte, oude elektrische 
apparaten kunnen 

 
 
 
 
      

 
     OBS De Walsprong 

Prins Clausstraat 2a 
5301 RT  ZALTBOMMEL 
Tel. 0418-512306 
www.walsprong.nl 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLiImKuzmcgCFUruGgodDz8D0Q&url=http://www.hetkontakt.nl/bommelerwaard/nieuws/joep-de-boer-wordt-directeur-obs-de-walsprong&psig=AFQjCNG5PU1OrITVAxn6gvyvj7mRQgl1nw&ust=1443518427173587
http://www.walsprong.nl/


inzamelen krijgen we 
hiervoor een beloning. 
Dit kan o.a. een digitale 
camera of een 
boekenpakket van 8 
boeken met een thema 
naar keuze zijn…...  
Deze uitdaging willen wij 
graag, samen met u, aan 
gaan! 2 vliegen in 1 klap: 
goed voor het milieu en 
goed voor de school . 
 
Kleine elektrische 
apparaten; wat verstaan 
ze hieronder? Nou, bijv. 
een tondeuse, 
neushaartrimmer, 
strijkijzer, tosti-ijzer, 
mp3-speler, mixer, 
Senseo, koffiezetter, 
boormachine, stijltang, 
lamp, tablet, powerbank, 
klok, ventilator, oplader, 
kruimeldief, etc. etc. 
Dus eigenlijk alle kleine 
elektrische apparaten 
en/of gereedschappen 
met een stekker of 
batterij, die in een 
boodschappentas passen 
en niet gevaarlijk zijn! 
 
In de eerste week van 
september komen er op 
school 2 grote dozen te 
staan waar de apparaten 
in worden verzameld. 
Vanaf die datum kunt u 
uw opgespaarde 
apparaten op school 
inleveren.  
Als ieder gezin maar 1 
apparaat inlevert zijn we 

er al! Spaart u mee?  
 

 

Logopedie 
inloopspreekuur 
 
Op school is er voortaan 
een vrijblijvend 
logopedisch 
inloopspreekuur.  
Dit spreekuur kunt u 
gebruiken voor korte 
vragen rondom de 
logopedische begeleiding 
van uw kind. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan 
vragen rondom de 
communicatie,  de 
(meer)taligheid, het 
uitspreken van klanken, 
moeilijkheden bij het 
eten/ drinken/ slikken, 
de mondmotoriek , 
stotterproblemen, 
hyperventilatieklachten, 
heesheidsklachten of  
moeite met het 
beginnend lezen.  
Onze logopedist Chantal 
Koolen zal aanwezig zijn 
op dinsdag 31 mei, 
dinsdag 21 juni en 
dinsdag 12 juli van 14:15 
uur tot 15:15 in de 
vergaderruimte in het 
Cultureel Café. Zij staat 
u graag te woord. 

 

 

Tentjes te koop 
 
Op school hebben wij een 

aantal kleinere tentjes te 

koop. Deze tentjes zijn 

gebruikt op schoolkamp, 

maar gebruiken wij nu 

niet meer. Zoekt u dus 

een leuke (speel)tent 

voor deze zomer voor uw 

kinderen, komt u dan 

even langs bij juf Sanne 

of juf Maritzka. Ze zijn te 

krijgen voor de zeer lage 

prijs van €10,-. 

Let op, er zijn twee 

maten en er kunnen 

altijd drie of meer 

kinderen in spelen of 

slapen. 

 

 

Belangrijke data: 

  

- Dinsdag 31 mei 

start judolessen 

- Woensdag 1 juni 

van 11:30 tot 

12:15u. Museum De 

Walsprong 

- Zondag 19 juni 

vaderdag 

- Donderdag 23 juni  

De Waluwe bestaat 

5 jaar: 

Wetenschapsdag 

- Vrijdag 24 juni en 

maandag 27 juni 

studiedagen, 

kinderen vrij 

- Woensdag 29 juni 

volgende 

nieuwsbrief. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis2LzOhvLMAhXJvBQKHeuXC24QjRwIBw&url=http://spreekatelier.nl/mobile/&psig=AFQjCNGMxfjFLivNY5Kkz7E9n1TBVBF-Yg&ust=1464156620719031
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQrYW3svPMAhVGNxQKHY49AZAQjRwIBw&url=http://www.puurvandaag.nl/feest-in-de-tent/&psig=AFQjCNE4Q8wX12zn3okUOPK-OI81mslUbg&ust=1464202724305645

