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Nog een weekje hierna, dan zit ook dit 

schooljaar er weer op! 

Een fijne schoolreis gehad, genoten op 

kamp, alleen de eiken processierups was 

wat minder plezierig.  

Op het moment dat ik dit stukje typ zitten 

alle kinderen alvast in de nieuwe klas, bij de 

nieuwe juffen. Altijd weer even wennen, 

maar zo te zien hebben alle kinderen 

plezier! 

Volgende week musical en afscheidsavond 

voor groep 8, dan hebben wij weer een 

fijne groep kinderen afgeleverd aan het 

voortgezet onderwijs. 

 

Keihard gewerkt is er weer dit jaar, door 

alle kinderen en door al mijn collega’s. Er 

zijn nogal wat personele wisselingen 

geweest, mede door ziekte, maar de 

stabiliteit is zeker terug op school.   

 

Wij nemen afscheid van Jessica, ontzettend 

bedankt voor jouw inzet om groep 2 begin 

dit schooljaar goed neer te zetten en 

daarna samen met José af te maken. Ook in 

groep 5 heb je jouw taak goed opgepakt. 

Dank je wel daarvoor! 

Ook afscheid van Annemarie, beetje 

onwerkelijk om na een lange afwezigheid 

ineens te moeten merken dat zij helemaal 

niet meer terugkomt op De Walsprong. 

Bedankt voor jouw jarenlange inzet en heel 

veel plezier en succes bij de nieuwe start op 

De Koningslinde in Vught. Een heel andere 

school, maar ook daar zal jij jouw draai snel 

kunnen vinden. 

Als laatste afscheid van Tanja, je begon dit 

jaar zonder te weten waar het zou 

eindigen. Nou, het eindigt op de laatste 

schooldag! Het hele jaar verantwoordelijk 

geweest voor groep 7, met veel toewijding 

en enthousiasme. Wij zien jou vast nog 

weleens terug! 

 

Ik wens u, namens alle teamleden van De 

Walsprong een ontzettend fijne vakantie 

toe, ik hoop iedereen weer te zien op 19 

augustus. Geniet van de zomer! 

 

Joep de Boer 

Directeur 
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Wecycle 

 

Komend schooljaar gaan we weer meedoen 

met de Wecycle Scholenactie! 

De inzamelactie loopt van 9 september t/m 

medio november 2019. Er zullen 2 grote 

inzameldozen in de school staan waar u uw 

kapotte (kleine) elektrische apparaten in 

kwijt kunt. 

Wij willen graag sparen voor een karaoke-

set voor school. Hiervoor moeten we 

minimaal 75 apparaten voor verzamelen. 

Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage waarin u 

precies terug kunt vinden welke apparaten 

er ingeleverd mogen worden. Spaart u met 

ons mee? Bewaar vanaf nu uw kapotte 

apparaten die ingeleverd mogen worden 

en gooi ze tussen 9 september en half 

november bij ons in de doos. 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

Hoe voorkom je een zomerdip: 
 
Het is een bekend fenomeen dat 
kinderen na de zomervakantie 
terugvallen in leesniveau als ze in de 
vakantie niet of nauwelijks lezen.  
Jammer van al die inspanningen die 
daarvoor zijn gedaan. Als ouder heeft u 
daar invloed op, dus vandaar deze tips 
om de zomerdip tegen te gaan! 

 
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen. Zo 
laat je zien dat lezen leuk is. 
 
Tip 2: Neem leuke taalspelletjes mee op 
vakantie, zoals scrabble. 
 
Tip 3: Neem kinderboeken, strips, doe-
boekjes mee op vakantie en laat je kind 
ze uitkiezen.  
 
Tip 4: Lezen is overal, denk aan 
menukaart, folders. 
 
Tip 5: Samenlezen en voorlezen, ook 
voor oudere kinderen niet te vergeten! 
 
Met de Vakantiebieb-app neem je zo 60 
boeken mee op vakantie. Download de 
app op je mobiel of tablet. Tot en met 
31 augustus kun je de app gratis 
downloaden. Je hoeft geen lid te zijn 
van de bieb!  
 

 

 

Belangrijke data 

2 juli: Afscheid groep 8 

8 juli – 16 augustus: Zomervakantie 

19 augustus: Eerste schooldag 

11 september: Studiedag 

17 september: Studiedag 

 


