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Beste ouders, verzorgers,
Bijna carnaval, en dat is bij ons op school

Als de veiligheid niet verbetert zal aan de

weer goed te merken! Fleurig versierd,

politie Zaltbommel gevraagd worden om

mooie knutselwerken om in de etalages in

hun medewerking te verlenen.

de binnenstad van Zaltbommel neer te
zetten en volop oefenen voor de Play Back

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u een

Show! Leuk dat geroezemoes!

brief van Mevrouw Smit, College van
Bestuur van Stroomm. Hierin kondigt zij

Straks vakantie, genieten van het carnaval

aan dat zij volledig achter de staking van 15

hier of ergens anders, daarna een paar

maart staat. De Walsprong is die dag, net

dagen bijkomen en 11 maart beginnen we

als de 14 andere Stroomm scholen dan ook

weer fris en fruitig aan de volgende zes

dicht.

weken van dit schooljaar, want daarna is
het al weer meivakantie. Tijd gaat snel!

Tot de volgende Nieuwsbrief, namens alle
collega’s van De Walsprong wens ik u een

Even iets heel anders, het parkeergedrag

fijne vakantie!

van sommige ouders van De Fonkelsteen
en van onze eigen school baart mij, en onze

Joep de Boer

medezeggenschapsraad, zorgen. Het is niet

Directeur

de bedoeling om midden op straat te gaan
stoppen, deuren open te doen en zonder

Gezonde school

voorzichtig om je heen te kijken uit te

Wij willen u aandacht vragen voor het eten

stappen en naar school te lopen. Er zijn

en drinken in de klas. Heel veel kinderen

ruim voldoende parkeervakken, zeker bij

nemen gezonde voeding mee en het

De Portage. Van die paar meter lopen is

drinken wordt meegenomen in goed

nog nooit iemand moe geworden volgens

afsluitbare bekers.

mij. Ik hoop dat alle ouders mee willen
werken aan de veiligheid van alle kinderen
rondom ons gebouw.
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Op maandag en dinsdag is het prima om

De MR-vergaderingen zijn openbaar. U

koek of snoep mee te geven voor de kleine

bent van harte welkom. De volgende

pauze, maar de rest van de week geen koek

vergadering is op 15 april.

of snoep mee naar school . Ook zouden wij
graag zien dat ons plastic afval drastisch

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u

zou dalen. Dit kan wanneer iedereen

contact opnemen met de MR via email:

drinken meeneemt in een goed afsluitbare

mr@walsprong.nl, of via ons postvakje

beker. Zo helpen we het milieu. Dit is

onder de trap. Ook kunt u altijd een van de

belangrijk voor de toekomst van onze

MR-leden persoonlijk aanspreken. De

kinderen.

actuele samenstelling van de MR is terug te
vinden op de website van de school.

Medezeggenschapraad
Belangrijke data
De medezeggenschapraad van onze school
bestaat uit zes leden, drie namens de
ouders en drie namens het personeel. Via
de medezeggenschapsraad op school
praten ouders en personeel mee over het
schoolbeleid.
Voor een aantal onderwerpen moet de
school advies of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat een
besluit genomen wordt. Enkele van deze
onderwerpen zijn: personeelszaken,
organisatie, beleid en financiën.

4 t/m 8 maart: Carnavalsvakantie
18 maart: Start van de week van de
Lentekriebels
20 maart: verkiezingen Provinciale Staten,
u kunt stemmen in het Cultureel Café van
De Waluwe
27 maart: volgende Nieuwsbrief
30 maart: Waluwefair, zie hiervoor de
website van Brede School De Waluwe, kijk
op de deuren van de klas, daar hangen
intekenlijsten voor de kinderen! Gratis en
voor niets, de opbrengst mogen ze zelf
houden!!

Speerpunten voor dit jaar zijn o.a. het
schoolplan, het veiligheidsbeleid, het
werkverdelingsplan, de
werkdrukverlichting, de formatie.
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