
 

NIEUWSBRIEF  

September 2017 
 

Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Weer genoeg nieuws om 
met u te delen! 
Allereerst het onderzoek 
van de GGD, u heeft 
daarvoor van mij een 
brief van hen ontvangen 
met een link naar een 
vragenlijst. Wilt u die 
alstublieft invullen? Met 
dank namen de GGD. 
 
Volgende week 
donderdag, 5 oktober, is 
het dan zover: het 
basisonderwijs neemt 
zichzelf serieus en laat 
een duidelijk signaal 
horen naar de politiek in 
Den Haag. ALLE SCHOLEN 
VAN STROOMM GAAN 
STAKEN. De deuren 
blijven dicht. En niet 
alleen op De Walsprong, 
ik heb begrepen dat alle 
grote schoolbesturen in 
de wijde omgeving, maar 
ook landelijk, mee doen 
aan deze actie. 
 
Iets anders, al een paar 
jaar geleden is op onze 
school afgesproken dat 
de kinderen op 
donderdag en vrijdag 
fruit mee naar school 
nemen. Ik merk de 
laatste tijd dat een 
aantal kinderen, en 
misschien ook wel een 
aantal ouders, deze 

afspraak zijn vergeten. 
Vandaar deze 
herinnering, op 
donderdag en vrijdag 
nemen de kinderen fruit 
mee als tussendoortje! 
Helpt u uw kinderen daar 
even aan herinneren? 
Dank u wel! 
 
OPROEP 
Zonder ouderraad geen 
activiteiten op De 
Walsprong! Dit klinkt 
misschien een beetje 
dramatisch, maar het is 
wel waar…. De ouderraad 
ondersteunt het team 
van onze school met 
allerlei activiteiten, denk 
aan de 
Kinderboekenweek die er 
bijna aankomt, 
sinterklaas, kerst, 
carnaval, Pasen, 
sportdag, 
avondvierdaagse en nog 
veel meer.  
Onze actieve ouderraad 
is op zoek naar nieuwe 
leden! Heeft u zin of 
bent u geïnteresseerd, 
aanstaande maandag 
vergadert de ouderraad 
om 20.00 uur op onze 
school. U bent welkom 
om een kijkje te komen 
nemen, mee te luisteren 
en uw vragen te stellen. 
De koffie staat klaar! 
 
Nog een paar weken, en 
dan ontvangt u een mail 
van bureau Beekveld en 

Terpstra met het verzoek 
om me te werken aan het 
tevredenheids-
onderzoek.  U hoort daar 
nog meer van, ik heb u al 
eerder verteld dat ik 
hoop dat bijna alle 
ouders deze vragenlijst 
gaan invullen! 
 
Als laatste, de 
schoolfotograaf komt 
weer! Maandag 23 
oktober, direct na de 
herfstvakantie. Ik zal u 
er vlak voor de vakantie 
nog aan herinneren! 
 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 
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Kinderboekenweek 

Woensdag 4 oktober 
start de 
Kinderboekenweek en 
duurt tot en met 15 
oktober. Het thema is 
‘Gruwelijk eng’ 

 
Het startsein wordt, net 
als de afgelopen jaren, 
gezamenlijk gegeven. 
(Bij droog weer) 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 van 
kinderen voor kinderen.  
De kinderen mogen die 

ochtend verkleed, 

passend bij het thema 

naar school komen.  

Ouders (grootouders) zijn 

van harte welkom om te 

komen voorlezen in de 

klassen! 

Bruna heeft net als vorig 
jaar weer een mooie 
actie: 

Als er tijdens de 
Kinderboekenweek een 
boek gekocht wordt bij 
Bruna, kan de kassabon 
bij school ingeleverd 
worden.  Voor 20% van 
het totaalbedrag van alle 
kassabonnen kunnen we 
nieuwe boeken 

aanschaffen voor onze 
schoolbieb.  

Heeft u een Bruna 
kassabon, graag 
inleveren bij meester 
Joep! 

 

 

Bijlagen; 

- Nieuwsbrief 

Spel&, september 

– oktober 2017 

- Nieuwsbrief 

Orizon 

- Nieuwsbrief 

Spreekatelier 

 

Belangrijke data: 

- Woensdag 4 

oktober Start 

Kinderboeken-

week 

- Donderdag 5 

oktober, 

Landelijke 

stakingsdag 

leerkrachten 

basisonderwijs én 

Dag van de Leraar 

- Vrijdag 13 

oktober, 

Voorleeswedstrijd 

groep 6, 7 en 8 

- Zaterdag 14 

oktober t/m 

zondag 22 

oktober, 

Herfstvakantie 

- Maandag 23 

oktober, 

schoolfotograaf 
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