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Zou het gaan sneeuwen vanmiddag, 

volgens het weerbericht pas eind van de 

middag of begin van de avond. We gaan 

het zien, het hoort bij de winter, is eigenlijk 

best wel leuk.  

In meerdere groepen staat de winter 

centraal, op het kleuterplein worden zelfs 

dagelijks iglo’s gebouw van de blokken set, 

prachtig om te zien. Als je geluk hebt zie je 

zelfs een pinguïn rondlopen, heerlijk om de 

kleuters zo in hun fantasiewereld te zien 

spelen. 

 

De teamleden zijn druk bezig met het 

verwerken van de toets gegevens en het 

schrijven van de rapporten. 12 en 13 

februari zijn de rapportgesprekken, u bent 

daarvoor uitgenodigd via Parro, onze 

ouderapp. Heeft u die nog niet kunnen 

activeren, loop dan even snel langs de 

leerkracht, die helpt u verder. 

 

Voor de kinderen en ouders van groep 8 is 

20 februari een belangrijke datum, dan 

bespreken de twee leerkrachten van groep 

8 met u de adviezen voor de school voor 

Voortgezet Onderwijs. Spannende tijd! 

 

 

 

Volgende week dinsdag, ik heb u daar 

vandaag ook een mail over gestuurd, 

worden de plannen voor het grote 

speelplein besproken. Ik zou het erg fijn 

vinden als ook van onze school een aantal 

ouders aanwezig zijn om de handen uit de 

mouwen te steken. Kom, de koffie staat 

klaar! 

 

Maandag is de grote dag, dan gaan de 

groepen 5 tot en met 8 een heuse 

dansvoorstelling in elkaar zetten. Het ziet 

er naar uit dat er genoeg ouders zijn, fijn, 

dank u wel, zonder uw inzet kunnen wij dit 

soort activiteiten niet organiseren.  

 

Als laatste, vrijdag 1 maart vieren wij 

carnaval op onze school! U krijgt op een 

later tijdstip te horen wat precies de 

bedoeling is.  

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, 27 februari. 
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De nationale voorleesdagen zijn woensdag 
23 januari geopend door een oud-leerlinge 
van de Walsprong en raadslid, Isabel 
Plessius. Zij heeft voor de jongste peuters 
en kleuters van de Brede school De 
Waluwe het prentenboek ‘Een huis voor 
Harry’ voorgelezen. In de klassen is ook 
volop voorgelezen door ouders, opa’s 
oma’s en collega’s. Heel mooi, want wist u 
dat het voorlezen niet alleen leuk en 
gezellig is, maar ook goed is voor de 
ontwikkeling van uw kind? Voorlezen zorgt 
voor uitbreiding van de woordenschat, is 
goed voor de taalontwikkeling, bevordert 
de concentratie en de leesmotivatie, geeft 
rust en ontspanning. Kortom samen 
genieten! Niet alleen voor het jonge kind, 
maar ook oudere kinderen vinden het vaak 
fijn om voorgelezen te worden.  
Kinderen kunnen gratis lid worden van de 
bibliotheek, waar een ruime keus aan 
(voorlees)boeken te vinden is. Zo heeft u 
altijd een boek tot uw beschikking dat 
geschikt is voor uw kind!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

4 februari: Dansdag bovenbouw Poorterij 

12 en 13 februari: Rapport gesprekken 

19 februari: Studiemiddag – de kinderen 

zijn vanaf 12.30 uur vrij. 

20 februari: Adviesgesprekken groep 8 

1 maart: carnaval op school 

 


