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Deze Nieuwsbrief zal gewoon blijven 
bestaan om u allen op de hoogte te houden 
van de laatste nieuwtjes en weetjes van De 
Walsprong. Wel stappen wij binnenkort 
over op een andere manier van 
communiceren tussen u en de 
groepsleerkrachten.  
Dat gaat straks via een app op uw mobiele 
telefoon. Dus als het goed is over een tijdje 
geen e mail meer maar een app van de 
school. U krijgt hier binnenkort meer 
informatie over en tevens een handleiding 
hoe u de app op uw telefoon kunt 
installeren en gebruiken. 
 
Bedankt voor uw bonnetjes van de 
kinderboeken die gekocht zijn bij de Bruna, 
juf Esther kan hier weer een paar leuke 
leesboeken voor uitzoeken. 
 
Bedankt ook, en dat meen ik oprecht, voor 
uw begrip rondom de grote problemen die 
er zijn als een leerkracht uitvalt. Vervanging 
krijgen verloopt erg moeizaam, Daarnaast 
is het ook heel moeilijk om elke keer 
dezelfde vervanger te kunnen krijgen 
waardoor kinderen meerdere leerkrachten 
voorbij zien komen. Ik hoop dat u begrijpt 
dat ik er alles aan doe om het voor uw 
kinderen zo goed mogelijk te regelen, 
helaas lukt dat niet altijd. Ik doe mijn best! 
 
Zaterdag over twee weken komt 
Sinterklaas weer in ons land. Zeker voor de 
jongste kinderen van onze school een 
spannende tijd. Ik ben dan ook erg 
benieuwd wat wij dit jaar voor avonturen 
zullen gaan meemaken! 
Ik wens u een mooie herfst! 
 
Joep de Boer  

Gevonden voorwerpen 

Beneden in de hal, onder de postvakjes, 
staat een mand met gevonden voorwerpen 
zoals jassen, tassen, sokken etc. Is uw kind 
iets kwijt, kijk hier even doorheen; 
woensdag 07 november zal de mand 
worden geleegd en de aanwezige spullen 
naar de kledingcontainer gebracht. 
 

Batterijen box 

Zoals de meesten van u al weten staat er 
beneden in de hal, naast de postvakjes, een 
inzamel box voor batterijen. Hier mag u alle 
lege batterijen van thuis in doen, want 
daarmee sparen wij voor leuke dingetjes op 
school zoals bijv. buitenspeelgoed en het is 
meteen goed voor het milieu! Spaart u ook 
mee?  
 

Belangrijke data 

7 november: Nationaal Schoolontbijt 
15 november: Studiemiddag, de kinderen 
zijn ’s middags vrij 
17 november: Intocht Sinterklaas in 
Zaltbommel 
28 en 29 november: Gesprekken groep 8 
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