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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij de nieuwsbrief in de allerlaatste maand van 2020. 
Eigenlijk zou dit de nieuwsbrief zijn die gaat over de o.a. 
de kerstviering, maar de situatie is sinds gisteren 
compleet veranderd. Nederland gaat vanaf vandaag in 
de zogenaamde harde lockdown. Dit betekent dat de 
scholen ook sluiten, in elk geval tot en met 17 januari. 
Zoals het er nu uitziet, gaan de scholen op maandag 18 
januari weer open. We volgen de persconferenties 
hierover. 
 
In een aparte brief hierover vanuit de directie wordt u 
hierover verder geïnformeerd. 
  
Toch willen we in deze nieuwsbrief toch even stilstaan 
bij de komende kerstvakantie. Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een mooi, leerzaam en vooral gezond 
2021 toe. 
 
Team Obs de Walsprong. 
 
 

 
 

De MR is bezig met …. 
 

- Het jaar verslag van 2018 – 2019. Het 
jaarverslag staat binnenkort op de website. 

- De notulen. De notulen van elke vergadering 
staan op de website ter inzage voor iedereen. 

- De eerstvolgende MR-vergadering staat 
gepland op 13 januari 2021 van 20.00 – 21.30 
uur. 

 
 

 

Informatie vanuit de GGD 
 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie 
vanuit de GGD met als titel: “Waarom op tijd naar bed 
gaan zo belangrijk is.”. 
Vanaf nu ook op facebook! Volg de 
pagina @gerlindebaxjeugdverpleegkundige en blijf op 

de hoogte van interessante weetjes, artikelen etc. over 

het opgroeien en opvoeden van kinderen 
  

 

 

Agenda 

 

17 december Kerstviering 

18 december, 12.30 uur 

start kerstvakantie 

 

 

Jarigen 

 
4 dec Xander 10 jaar 

7 dec Evy 12 jaar 

11 dec Noer 11 jaar 

15 dec Sultan 12 jaar 

25 dec Casper 9 jaar 

27 dec Luuc 6 jaar 

29 dec Meryam 5 jaar 

31 dec Yassir 9  jaar 

31 dec Malak 12 jaar 
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Spelend leren in groep 3 

 
De overgang van groep 2 naar groep 3 is vaak erg 
groot. Van veel spelen gaan de kinderen naar hard 
werken aan een tafeltje. Om de overgang van groep 2 
naar groep 3 gemakkelijker te maken, is groep 3 dit jaar 
gestart met spelend leren binnen een thema. Hieronder 
leest u het verhaal van de leerkrachten. 

We werken dit jaar met verschillende thema’s in groep 3 
die zijn gekoppeld aan veilig leren lezen. Ons eerste 
thema was het thema Dierentuin. Onze klas is samen 
met de kinderen omgetoverd naar een echte dierentuin. 
Op de middagen besteden wij tijd aan spelend leren. Dit 
doen we door verschillende activiteiten aan te bieden. 
Wij gebruiken het planbord waarop de kinderen zelf 
kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Alle lessen en 
activiteiten zijn gekoppeld aan het thema. 

Verfhoek, taalspellen, rekenspellen, dierenverblijf, 
dierenartsenpraktijk, souvenirs winkel met een echte 
kassa, creavakken. Wij merken dat de kinderen erg 
betrokken zijn. 

 

Tot aan de kerstvakantie werken wij aan het thema post. 
Hoe schrijf je een brief? Wat staat er op een envelop? 
Hoe verloopt de weg van een pakketje? 
De kinderen hebben zelf een brief geschreven aan hun 
ouders en hebben de brief deze zelf naar de brievenbus 
gebracht. Alle kinderen hebben hun eigen brievenbus 
gemaakt en zelfs al post ontvangen van juf Esther, 
klasgenoten en van de kinderen uit groep 8.  
 

 

 

Stagiaires 

Dit schooljaar mogen wij verschillende stagiaires 
verwelkomen binnen ons team. 
In groep 1/2 versterkt Jazia de groep op maandag en 
dinsdag. Zij volgt opleiding Zorg en Welzijn. 
 
In groep 3 is er een LIO- stagiaire genaamd Tessa. Zij 
zit in het vierde en laatste jaar van de Pabo en geeft op 
dinsdag en woensdag, onder begeleiding van juf Petra 
en juf Femke, les in groep 3. 
 
In groep 4 en in groep 5/6 ondersteunt Mariëlle. Zij volgt 
de opleiding tot onderwijsassistent. 
 
Groep 5/6 wordt daarnaast versterkt door Niels. Hij volgt 
de Pabo en is op maandag en dinsdag aanwezig. 
 
Yona ondersteunt Danielle in haar werk als 
onderwijsassistent. Yona volgt de opleiding pedagogiek 
en is aanwezig op woensdag. 
 

 

Grej of the day: kennis is cool!  
 

In groep 1/2 hebben we een aantal keer per thema een 
raadsel van de dag of in andere woorden 
“ grej of the day”. 
Deze manier van les geven is bedacht 
door Micael Hermansson, een leerkracht uit Zweden.  
De les duurt nooit langer dan 10 minuten en vindt altijd 
aan het begin van de ochtend plaats.  
 
De ene dag krijgen de kinderen een raadsel en de 
volgende dag gaan we kijken wat iedereen 
heeft gevonden.  
Een raadsel kan zijn: je kan ermee over water lopen. Het 
antwoord is: brug. De kinderen krijgen dan aan de hand 
van een presentatie informatie over bruggen.  
Het mooiste is dan natuurlijk als ze er thuis over gaan 
vertellen. Het is mooi om te zien hoe alle kinderen 
betrokken zijn!  
  
Nieuwsgierig 
geworden? https://youtu.be/J2pqHTvgYWY 
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