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Op de eerste plaats wens ik u namens alle 

teamleden van De Walsprong een heel fijn 

Kerstfeest en een goede start van 2019.  

De eerste helft van dit schooljaar sluiten wij 

goed af. De school is helemaal in kerstsfeer, 

en als ik naar de kerstbomen op de deuren 

van de klassen kijk dan belooft dat veel 

goeds voor het kerstdiner waarvan wij 

samen met alle kinderen donderdagavond 

gaan genieten. Dank aan alle ouders voor 

uw medewerking om er voor de kinderen 

een onvergetelijke avond van te maken.  

 

Ik kan het niet laten, wilt u uw kinderen 

asjeblieft op het hart drukken om uit de 

buurt van vuurwerk te blijven en in ieder 

geval niet op 1 januari te gaan kijken of er 

ergens nog niet ontplofte rotjes liggen….! 

Wij hebben vorig jaar helaas mee moeten 

maken dat dat bij een van onze oud-

leerlingen ernstig oogletsel heeft 

opgeleverd, dat willen u en ik toch niet nog 

een keer meemaken…??!! 

 

Fijne vakantie, tot 7 januari! 

 

Joep de Boer 

Directeur 

   

 

Voorleeskampioen 

Hoi! Ik ben Mirre en zit in groep 8. Ik heb 

gewonnen met de voorleeswedstrijd! Ik 

moest tegen Hamza uit groep 7, hij was ook 

echt goed. Mijn boek heette: Geheim agent 

oma. De hoofdpersoon is Max, de 

schrijfster is Manon Sikkel en illustraties 

van Katrien Holland. Het boek gaat over 

Max en zijn oma. Die houdt van puzzelen, 

daarom noemt Max haar puzzel oma. Op 

een dag gaat Max zoals gewoonlijk weer 

naar oma. Zij zouden gaan puzzelen maar 

oma kreeg het koud en haar ogen werden 

groot. Ze pakte het tafelkleed en met een 

bons viel ze op de grond. Ze wees naar de 

telefoon. Max liep er heen, maar kende 

geen telefoonnummer. Toen zag hij een 

briefje met: 112 voor nood! Toen hij dat 

had gebeld kwam de ziekenauto heel snel.  

Maar het boek gaat ook over zijn andere 

oma, want die is geheim agent. Daar moest 

Max toen naar toe in plaats van zijn puzzel 

oma, want die lag in het ziekenhuis. Max 

beleeft veel avonturen en is nergens bang 

voor. En uiteindelijk komt alles goed! 

 

Mirre Duijzer, groep 8 
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Belangrijke data 

24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie 

9 januari t/m 30 januari: Toets periode 

23 januari: Start Nationale Voorleesdagen 

 


