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Daar is De Nieuwsbrief weer! Terwijl het 

regent dat het giet en de snelwegen 

verstopt zijn door onze terecht 

protesterende boeren schrijf ik vanuit mijn 

comfortabele werkkamer dit stukje voor u.  

 

 

 

De Kinderboekenweek start op 2 oktober, 

het thema is: “Reis Mee”. Ook op school 

merken daar de kinderen het een en ander 

van. Als school doen we mee met de actie 

van Bruna:  

 

         U koopt van 2 t/m 11 oktober 
2019 één (of meerdere) 
kinderboek(en) bij de 
Brunawinkel en levert de 
kassabon in op onze school.  

         De school mag t/m 15 december 
2019 voor 20% van het totale 
kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken bij de 
Bruna. 

 

U doet toch mee! ? 

 

 

Op dit moment voeren alle collega’s 

gesprekken met de kinderen, en vaak ook 

met u, om te bekijken of we op de goede 

weg zijn, of we de kinderen goed in beeld 

hebben, maar zeker ook om te zien of wij 

de kinderen de goede dingen aanbieden. 

Wij kunnen wel bepalen wat wij denken dat 

goed is voor de kinderen, maar de kinderen 

kunnen ons ook een schat aan informatie 

geven hoe wij ons onderwijs nog beter op 

hen af kunnen stemmen. Een goede zaak 

dus! 

 

Op 6 november hebben de 

onderwijsvakbonden opnieuw opgeroepen 

tot een staking. Op dit moment ziet het 

ernaar uit dat ook de scholen van 

STROOMM, waar De Walsprong bij hoort, 

mee zullen doen. U krijgt hier nog nader 

bericht over, maar houdt u er vast rekening 

mee dat alle kinderen die dag thuis zullen 

zijn. 

 

Nog even, en dan een weekje 

herfstvakantie, lekker bijkomen van de 

eerste heftige weken van dit schooljaar.  

 

Joep de Boer, directeur 
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Belangrijke data 

7 oktober: vergadering MR, u bent van 

harte welkom om eens mee te komen 

luisteren wat daar allemaal besproken 

wordt 

14 – 18 oktober: Herfstvakantie  

30 oktober: Studiedag 

6 november: volgende Nieuwsbrief 

 


