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November 2020

Agenda
4 december:
Sinterklaasviering

Beste ouder(s), verzorger(s),
De nieuwsbrief heeft een nieuw jasje!
Middels de maandelijkse nieuwsbrief willen we
u informeren over de belangrijkste zaken die bij ons op
school spelen.
Het was een vliegende start en de eerste schoolweken
zijn alweer voorbij. Ik kan u zeggen dat mijn eerste
indruk zeer positief is. Ik zie betrokken ouders,
leerlingen en teamleden. Dat is iets waar we met elkaar
trots op mogen zijn!
Het waren ook drukke weken. De school is volop in
ontwikkeling. Er liggen direct al een aantal taken die ik
meteen heb opgepakt.
Communicatie is voor mij een belangrijk middel. Ik hou
ervan om de lijnen kort en helder te houden. In deze
Coronatijd is het een uitdaging om de communicatie
goed te laten verlopen. Graag zou ik u willen zeggen dat
mijn deur voor u openstaat, helaas is dat alleen figuurlijk
zo en niet letterlijk. Dit wil niet zeggen dat u mij niet kunt
bereiken, ik sta er altijd voor open om met u het gesprek
te voeren. U ziet mij dagelijks net buiten de school, maar
belt u mij gerust voor een afspraak.

Jarigen
1 nov Levy 9 jaar
11 nov Abdalrahman 8 jaar
12 nov Lina 5 jaar
12 nov Salah Eddine 9 jaar
13 nov Aafke 9 jaar
22 nov Noï 9 jaar
24 nov Daphne 6 jaar
25 nov Hasim 12 jaar
28 nov Kuba 11 jaar
28 nov Adam 6 jaar
30 nov Noé 6 jaar

Welkom

Warme groet,
Marieke Spruijt

Een speciaal welkom voor:

Nationaal schoolontbijt
Helaas is het Nationaal schoolontbijt dit jaar niet
doorgegaan wegens alle geldende Coronamaatregelen.
Gelukkig hebben we alle etenswaren kunnen schenken
aan de Voedselbank in Zaltbommel.

Peter Damen in groep 8
Chalena Damen in groep 3
Chanella Damen in groep 3
Dina Nia in groep 1
Rania Nia in groep 8
We wensen jullie een fijne
schooltijd toe!

OBS De Walsprong
Prins Clausstraat 2a | 5301 RT ZALTBOMMEL
0418-512306 | directie@walsprong.nl | www.walsprong.nl

Nieuwe Engelse methode

Buurtzorg Jong op school

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe Engelse
methode genaamd Join in.
Join in is een nieuwe actieve methode Engels die
enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen
werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe
wat ze hebben geleerd. Communiceren in het Engels
staat centraal. Met Join in leren kinderen Engels op een
actieve manier.
Eerder dit schooljaar hebben alle teamleden van de
Walsprong een workshop gevolgd over het werken met
deze methode. De kinderen zijn al enthousiast!

Subsidie groen kleuterplein
Graag willen we, net als het grote speelplein, ook van
het kleuterplein een groen speelplein maken. Om dit te
kunnen realiseren hebben we subsidie aangevraagd.
We houden u graag op de hoogte of onze plannen
doorgang kunnen vinden.

IMC Basis
In oktober hebben groep 7 en 8 gewerkt rondom
archeologie. De kinderen zijn op bezoek geweest in het
Stadskasteel van Zaltbommel. In het kasteel hebben de
kinderen opgravingen gedaan en tegeltjes gekleid.
Daarnaast is er in beide groepen een gastdocent geweest
die verteld heeft over zijn hobby: archeologische
vondsten. De kinderen hebben geleerd hoe archeologen
te werk gaan en hoe je aan de grond en vondsten kunt
zien uit welke tijd ze komen. Tot slot hebben de kinderen
munten bestudeerd en geproeerd uit te vinden uit welke
tijd ze komen. Ontzettend leerzaam!
In de maand november werken we rondom het thema
Podiumkunsten.

Door middel van dit stukje willen wij, Caroline en
Jolanda, ons graag aan u voorstellen. Wij zijn de vaste
contactpersonen voor de school vanuit Buurtzorg Jong
en u of de school kunnen met vragen bij ons terecht.
Wat kan Buurtzorg Jong voor u betekenen?
Buurtzorg Jong kan helpen bij allerlei vragen over
opvoeding of andere gezinszaken. U kunt met allerlei
(kleine en grote) vragen over opvoeden en uw gezin bij
ons terecht. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Mijn kinderen
maken regelmatig ruzie met elkaar, hoe kan ik dit
oplossen?’ ‘Ik kom nauwelijks aan het huishouden toe,
doordat ik zo druk ben met mijn kinderen. Hoe kan ik dit
anders aanpakken?’ ‘Mijn kind is erg druk, hoe kan ik
hier het beste mee omgaan?’ ‘Ik heb schulden en te
weinig geld om kleding te kopen, wat kan ik doen?’ ‘Ik
maak me zorgen over de ontwikkeling van mijn kind en
zou hier graag eens met iemand over praten.’ Wij gaan
scheiden. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan
richting de kinderen?
De contactgegevens van Buurtzorg Jong
U mag ons altijd bellen om een vraag te stellen of om
informatie te vragen. Ook is het mogelijk dat we een
afspraak maken. We kunnen dan bijvoorbeeld bij u thuis
afspreken. Er wordt geen informatie met de school
gedeeld. Soms kan het wel handig zijn om ook de
school te betrekken bij uw vraag. Dit gebeurt alleen met
uw medeweten en toestemming.
Groepsaanbod iets voor u of uw kind?
We geven cursussen voor ouders en kinderen, gratis
voor inwoners van Zaltbommel. www.buurtzorgjong.nl
*Positief opvoeden voor ouders van kinderen van 2-12
jaar
*Positief opvoeden voor ouders van pubers 12-16 jaar
*Vrienden training voor kinderen van de basisschool
voor kinderen die stil en verlegen zijn.
*KIES groep voor kinderen waarvan de ouders
gescheiden zijn. (start 17-11-2020)
Bel gerust voor alles wat te maken heeft met opgroeien
en opvoeden!
Caroline Rutgers
T: 06-12205116
c.rutgers@bzjong.nl
werkdagen: ma, di, do ,vr
Jolanda van Dorth
T: 06 2310 0379
J.vandorth@bzjong.nl
werkdagen: ma, di, do ,vr
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Nieuws van de MR
Sinterklaasviering
Op 30 november staat er een MR vergadering gepland.
Wist u dat de MR vergaderingen (bijna) altijd openbaar
zijn? Bent u geïnteresseerd, wilt u weten wat er
besproken, vastgesteld en geëvalueerd wordt? U bent
van harte welkom.

Actie schoenendoos
Dit jaar doen de kinderen uit groep 4 mee met de
Schoenendoosactie. Deze actie is speciaal in het leven
geroepen om kinderen die leven in armoede, te
verrassen met een mooi geschenk. De kinderen
versieren een schoenendoos en stoppen hier leuke
spulletjes in zoals: schriften, potloden, knuffels,
speelgoed, zeep, tandenborstels en tandpasta. Wanneer
de dozen klaar zijn, gaan ze naar het dichtstbijzijnde
inleverpunt om vervolgens per boot of vrachtwagen op
reis te gaan naar een ander land. Daar ontvangen de
kinderen onze schatten.

Gelukkig is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland
en natuurlijk ook in ons mooie stadje Zaltbommel. Heeft
u het filmpje al gezien op: www.
Sinterklaaszaltbommel.nl?
Ook op de Walsprong zijn we druk bezig om Sint te
helpen met de cadeautjes. In groep 1, 2 en 3 pakken we
cadeautjes in en verkleden we ons als Sint of Piet. De
teamkamer is omgetoverd tot de pakjeskamer van
Sinterklaas.
Sinterklaas werkt dit jaar thuis, maar zijn Pieten mogen
wel op pad. Drie van zijn Pieten zullen de Walsprong
bezoeken op vrijdagochtend 4 december. Hoe deze
ochtend precies zal verlopen, blijft nog even een
verrassing, maar we maken er samen een leuk feest
van!

Snappet

Op de Walprong werken we al enige jaren met Snappet.
Het team van de Walsprong heeft sinds het begin van
het schooljaar twee teamtrainingen gevolgd waarin we
onze gezamenlijke visie onder de loep hebben genomen
en alle gemaakte afspraken vastgelegd hebben.
Daarnaast is er gekeken naar de verschillen tussen
leerlingen en de inzet van Snappet om de kinderen zo
optimaal mogelijk te begeleiden. In december volgt de
volgende verdiepingstraining.
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