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Gisterenavond was er een ouderavond 

voor de ouders van groep 6 waarop een 

medewerkster van Kanjertrainingen 

duidelijke uitleg heeft gegeven over de 

mogelijkheden die Kanjer in de 

samenwerking tussen school en ouders. 

Het was een avond waarop vele ouders hun 

inbreng hadden en er veel duidelijk werd 

over de manier waarop onze school met 

Kanjer omgaat. De avond was dermate 

geslaagd dat binnenkort ook ouders van 

andere groepen worden uitgenodigd voor 

een informatieavond met dit onderwerp. 

 

Volgende week woensdag, 3 april, is er een 

volgende informatieavond op onze school, 

nu met een wel heel actueel thema: Sociale 

Media. Onder leiding van Rob Yntema van 

Bibliotheek Rivierenland wordt het een 

zeer interessante, interactieve avond waar 

ik u van harte voor uitnodig. In de bijlage bij 

deze brief kunt u er meer over lezen. 

 

Het valt mij op dat na de laatste 

Nieuwsbrief het parkeergedrag op de Prins 

Clausstraat enorm is verbeterd! Dan u wel 

daarvoor! 

 

Het valt mij op dat in toenemende mate, in 

alle klassen, kinderen niet meer kunnen 

gymmen omdat zij de gymkleren die nodig 

zijn niet bij zich hebben. Gymmen in 

gewone kleren kan niet, dat is gevaarlijk. 

Voor de groepen 1 en 2 is een simpel 

sportbroekje en gympjes voldoende, 

klittenband is erg handig, dan hoeven de 

kinderen geen veters te strikken. Vanaf 

groep 3 gymmen de kinderen in een 

sportshirt, sportbroek en gymschoenen. 

Wilt u ervoor zorgen dat dit na de vakantie 

in orde is? Dank u wel! 

 

Volgende week donderdag, 4 april, gaan de 

meesters en juffen van alle 15 Stroomm 

scholen op studiedag! Verdieping in Kunst 

en Cultuur is het thema. Alle kinderen zijn 

die dag dan ook vrij.  

 

Vrijdag 12 april organiseren wij voor De 

Waluwe wederom De Koningsspelen. We 

starten dit jaar niet met een ontbijt, maar 

eindigen wel met een gezamenlijke lunch. 

De kinderen eten ’s morgens thuis, de 

lunch wordt verzorgd. U krijgt hier de 

komende week meer informatie over. 

 

De dag erna zijn wij weer heel erg sportief 

bezig, ik hoop namelijk dat veel kinderen 

meedoen met De Promenadeloop. De 

kinderen kunnen zich inschrijven tot en met 
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volgende week dinsdag. Doen hoor!! En 

degene die al vaker hebben meegelopen 

weten, aan de finish staat meester Joep je 

op te wachten met een verrassing! Ik hoop 

heel veel Kinderen van De Walsprong te 

zien.  

 

De week erna gaan de kanjers uit groep 8 

hun stinkende best doen op de Eindtoets! 

Laten zien wat zij de afgelopen acht jaar 

hebben geleerd op De Walsprong. Daarna 

mogen zij, en vooruit, ook de andere 

kinderen van De Walsprong gaan genieten 

van de Meivakantie. Heerlijk twee weken 

‘bijtanken’, om er vervolgens nog tien 

weken volop tegen aan te gaan. 

 

Ik wens u, namens ons hele team, nu alvast 

een fijne vakantie toe, maar hoop velen van 

u aanstaande woensdagavond op school te 

mogen ontmoeten voor een heel 

interessante ouderavond! 

 

 

Belangrijke data 

3 april: Theoretisch verkeersexamen gr. 7 

19.30 uur informatieavond Mediawijsheid 

4 april: Studiedag Stroomm – kinderen vrij 

12 april: Koningsspelen 

16-18 april: Eindtoets groep 9 

19 april: Goede vrijdag – kinderen NIET vrij 

22 april – 3 mei: meivakantie 

 


