
 

NIEUWSBRIEF  

september 2016 
 

 

Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Wat zijn wij het 
schooljaar prachtig 
gestart! Natuurlijk 
werkte het mooie weer 
mee, maar ook de 
vakantie heeft iedereen 
goed gedaan. Frisse, 
uitgeruste kinderen, 
vrolijke, enthousiaste 
leerkrachten en ouders 
die gelukkig heel erg 
goed de essentie van 
mijn mail begrepen die ik 
vlak voor de vakantie was 
afgelopen had gestuurd. 
 
Respect, begrip, waarden 
en normen, dat zijn voor 
mij de vier kernwoorden 
waar het dit schooljaar 
om draait. En als het ons 
allemaal lukt om die vier 
kernbegrippen centraal 
te laten blijven staan, 
dan hebben alle mensen 
die betrokken zijn bij De 
Walsprong daar nog jaren 
plezier van!  
 
U zou mij een groot 
plezier doen als u 
binnenkort bij juf Annet 
wilt melden of u 
kinderen heeft die in de 
loop van dit schooljaar, 
of volgend schooljaar, 
vier jaar worden. Zo 
wordt het voor mij wat 
makkelijker om een 

prognose te maken voor 
de komende jaren. 
 
Kent u iemand in uw 
buurt die een kind heeft 
dat binnenkort vier jaar 
wordt, vraag dan eens of 
zij al op De Walsprong 
zijn gaan kijken…! U 
weet als geen ander wat 
een fijne school wij voor 
alle betrokkenen 
proberen te zijn!! 
 
Aanstaande vrijdag komt 
u natuurlijk allemaal 
naar school om te zien en 
te horen wat de kinderen 
hebben gepresteerd in 
het kader van het 
project: Vakantie! Zij 
zullen u op het leerplein 
en in de bovenbouw 
klassen vol trots hierover 
vertellen! 
 
In groep 3 zijn wij dit 
schooljaar gestart met 
een nieuwe leesmethode, 
de “Kim-versie” van 
Veilig Leren Lezen. Dat 
betekent dat wij de 
materialen van de oude 
versie nu over hebben. U 
kunt, voor een 
habbekrats, deze 
materialen kopen. 
Aanstaande vrijdag, na 
schooltijd, kunt u in de 
hal bij de groepen 1/2 en 
3 tussen de boeken en 
spelletjes rondsnuffelen 

of er iets van uw gading 
bij is. Loop gerust even 
de hal in! 
 
U krijgt deze eerste 
Nieuwsbrief ook op 
papier mee naar huis. 
Natuurlijk ook per mail!! 
Wilt u aan de 
administratie doorgeven 
als u deze Nieuwsbrief 
wel op papier maar niet 
met de mail hebt 
gekregen?  Dan kunnen 
wij controleren of wij 
wel het goede mailadres 
hebben…! Dank u wel,  

 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 
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Huiswerkbegeleiding 

De huiswerkbegeleiding 
van Orizon is weer 
begonnen op maandag 
12 september. Als u 
denkt dat het goed is 
voor uw kind hulp te 
krijgen bij het plannen 
en het maken van het 
huiswerk dan kunt u 
contact opnemen met de 
groepsleerkracht van uw 
kind. Zij of hij kan u 
hierover verder 
informeren en u een 
inschrijfformulier geven 
met alle gegevens over 
de huiswerkbegeleiding. 
Eventuele plaatsing vindt 
altijd plaats in overleg 
met de leerkracht.  

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober 
start de 
Kinderboekenweek die 
duurt tot en met 16 
oktober. Opa’s en oma’s 
staan centraal met het 
motto Voor altijd jong! 

Het startsein wordt, net 
als de afgelopen jaren, 
gezamenlijk gegeven. Op 
het grote plein zingen we 
om 8.45 uur samen met 
de gebruikers van De 
brede school ‘De 
Waluwe’ het speciaal 

geschreven lied voor de 

Kinderboekenweek. 
Opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom om te 
komen voorlezen in de 
klassen! 
 

 

Inzamelingsactie 

WeCycle 

Vergeten jullie niet om 

een kapot elektrisch 

apparaat mee naar 

school te nemen? De 

inzamelboxen staan 

beneden onder bij de 

trap en boven tegenover 

het lokaal van juf Betty 

en juf Maritzka! 

 

Kinderpostzegelactie 

Op 28 september gaan 

onze leerlingen van de 

groepen 7 en 8 op pad 

voor de 

Kinderpostzegelactie. De 

kinderen die meedoen 

mogen op woensdag 28 

september om 12:00u. 

naar huis.  

 

Administratie 

Heeft u sinds kort een 

ander telefoonnummer, 

ander mailadres, bent u 

verhuisd of heeft u een 

ander 06-nummer, 

vergeet dat dan niet aan 

ons door te geven. Niet 

alleen aan de leerkracht 

van uw kind, maar ook 

aan de administratie. Dat 

kan o.a. via 

annet.brentjes@walspron

g.nl. 

Ouderraad 

Bij ons op school worden 

door het jaar heen veel 

activiteiten 

georganiseerd. Dit is 

alleen mogelijk door de 

inzet van de Ouderraad. 

Vindt u het leuk om mee 

te denken met de 

activiteiten? Wilt u een 

keer komen helpen bij 

een activiteit? Kom dan 

dinsdag 4 oktober naar 

de eerste 

Ouderraadsvergadering 

van dit schooljaar.  

 

Ouderbijdrage 

Het is weer tijd om de 

ouderbijdrage te 

betalen. De formulieren 

zullen morgen met de 

oudste leerlingen 

meegegeven worden. 

Wilt u zorgen voor een 

vlotte betaling? 

 

Verkeersouders 

gezocht 

Wij zoeken ouders die 

zich actief in willen 

zetten voor de 

verkeersveiligheid van 

onze leerlingen. Het 

project Verkeersouders is 

een initiatief van Veilig 

Verkeer Nederland en 

diverse landelijke 

organisaties voor ouders 

in het onderwijs. Het 

doel is een hogere 

verkeersveiligheid voor 

basisschoolleerlingen 

door een beter 

samenspel tussen de 

verschillende 
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betrokkenen of door het 

organiseren van 

bijvoorbeeld de 

fietsverlichtingscontrole 

of een project als 

Streetwise. Wilt u zich 

graag inzetten voor de 

verkeersveiligheid van 

onze kinderen, neemt u 

dan contact op met Joep 

de Boer. 

 
Afscheid interne 
begeleider 
 
Na ruim een jaar 
Walsprong, ben ik 
vandaag voor de laatste 
keer als interne 
begeleider op school 
geweest. Met veel plezier 
heb ik samen met het 
team gewerkt, om zo 
goed mogelijk voor de 
leerlingen van de 
Walsprong te zorgen. 
Sommige ouders en 
kinderen kennen me 
misschien van gezicht, 
anderen hebben me 
misschien meegemaakt 
bij oudergesprekken. Ik 
heb de afstemming en 
uitwisseling met jullie als 
ouders altijd als erg 
prettig ervaren, dank je 
wel voor het vertrouwen 
en voor de vruchtbare 
samenwerking. Nu draag 
ik het stokje over aan 
Jeske Linksens, zij is dit 
schooljaar gestart als 
interne begeleider van de 
school. We hebben de 
afgelopen weken 
intensief samengewerkt 
om ervoor te zorgen dat 
alle afspraken van vorig 
schooljaar zullen 
doorlopen. Ik heb er alle 
vertrouwen in! Ik rond 
met een goed gevoel af. 

De Walsprong zal altijd 
een speciaal plekje in 
mijn hart hebben en ik 
zal nog vaak terugdenken 
aan mijn fijne tijd op 
school. Geniet van jullie 
tijd op de Walsprong! 
 
Mieke Schonkeren   

 

 

Juf Jeske 

Beste ouders en 
verzorgers,  

Mijn naam is Jeske 
Linskens en ik ben vanaf 
dit schooljaar werkzaam 
als interne begeleider op 
de Walsprong. Samen 
met mijn man en mijn 
zoontje woon ik alweer 2 
jaar met veel plezier in 
Rosmalen.   

Nadat ik in juni 2006 ben 
afgestudeerd aan de 
PABO Tilburg, ben ik naar 
Amstelveen verhuisd 
waar ik de studie 
Gespecialiseerde 
Leerkracht heb afgerond 
en parttime werkzaam 
ben geweest in het 
regulier onderwijs. Na 
een jaar ben ik terug 
naar Brabant verhuisd en 

heb ik een baan gekregen 
binnen stichting 
Stroomm. In 2009 heb ik 
de opleiding vakbekwaam 
bewegingsonderwijs 
afgerond en in 2013 de 
opleiding Master Sen met 
afstudeerrichting 
autismespecialist, 
dyslexiespecialist en 
remedial teaching.   

Na 10 jaar voor de klas te 
hebben gestaan, ga ik 
vanaf dit schooljaar de 
uitdaging aan om buiten 
de klas me in te zetten 
voor de zorg van de 
kinderen. De afgelopen 
weken ben ik al hartelijk 
ontvangen door de 
kinderen, collega’s en de 
ouders waar ik al kennis 
mee heb gemaakt.  Ik 
heb ontzettend veel zin 
in het schooljaar!   

Groetjes,  

Jeske  

 

Sjors Sportief en Sjors 
Creatief 

In de bijlage zit een 
gezinspraatje over het 
foldertje dat eerder met 
uw kind is meegegeven.  

 

Nieuwsbrief Orizon 

In de bijlage ook de 
nieuwsbrief van Orizon 
van september.  

 

  



Belangrijke data: 

- Woensdag 28 

september 

12:00u. Start 

Kinderpostzegel-

actie 

- Vrijdag 30 

september 

11:30- 

12:15uur., 

Vakantiebeurs 

MI  

- Woensdag 5 

oktober t/m 

zondag 16 

oktober, 

kinderboeken-

week 

- Woensdag 12 

oktober 

studiedag 

- Dinsdag 18 

oktober, 

schoolfotograaf 

- 22 t/m 30 

oktober, 

herfstvakantie 
 

 
 
 


