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Schoolreis kleuters
Op dinsdag 16 mei zijn alle kleuters op schoolreis naar de Kieviet geweest.
De Kieviet is een grote speeltuin waar de kinderen lekker kunnen spelen.

5 juni
2e Pinksterdag
Alle kinderen vrij

Gelukkig was het die dag heel mooi weer en de kinderen zijn daarom ook nog in
de waterspeeltuin geweest. Het was een erg leuke dag; op de Facebooksite van
De Voorsprong staan heel veel foto’s.

15 en 16 juni
Studiedag
Alle kinderen vrij

De juffen en de kinderen kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Nogmaals onze dank aan alle ouders die ons geholpen hebben.
Namens alle juffen van de groepen 1-2.

24 en 25 juni
Suikerfeest
28 en 29 juni
Rapportengesprekken
7 juli
Laatste schooldag
Kinderen vrij om 12:30 uur

Voorstellingen LKP
Op het moment zijn alle groepen bezig met de voorbereidingen voor de
LKP-voorstelling die op 22 juni plaatsvindt.
Meester Rik zal met een aantal groepen een ‘popband’ voorstelling neerzetten en
ik zal mij focussen op het zanggedeelte en dans.
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt in combinatie met de nieuwe
leerlijnen vanuit het Talentenhuis en zangexpres. De leerlingen en ik kijken er
ontzettend naar uit om een spetterend optreden neer te zetten.
Bent u trots
op onze school?

Ook zijn alle muzieklessen nu digitaal te verkrijgen; dus als jullie nog tijd
hebben om af en toe wat leuke lesjes mee te pakken en/of te herhalen (wat ik
heb gedaan) is dit mogelijk.

"Like it en deel het!"

Let me know!

www.facebook.com/
DeVoorsprongDHS

Groetjes,
Juf Shary-An.

Spiegelen met groep 3
Bij het vak techniek zijn de groepen 3 bezig met het thema SPIEGELS. De
kinderen hebben onderzocht welke voorwerpen spiegelen en welke niet.
Ze liepen door de school met hun spiegels en ontdekten allerlei mooie
dingen.
Ook keken we wat er gebeurt als je twee spiegels aan elkaar vastmaakt
en er dan iets voorhoudt. In de spiegel zie je het voorwerp dan wel heel
vaak! We maakten mooie kunstwerkjes met strijkkraaltjes en de kinderen
mochten hun eigen toverspiegel maken.
Als laatste gaan we een periscoop maken; daarmee kan je iemand zien
zonder dat hij jou ziet. De periscoop mogen de kinderen dan natuurlijk
mee naar huis nemen!
Groetjes,
Groepen 3.

Dramales groepen 5 t/m 8
We beginnen de les altijd met een warming-up. Dit zijn spellen waarin de
kinderen actief bezig zijn en hun lichaam warm maken voor het
toneelspelen. Daarnaast werken we aan scenes, spelen we met emoties of
leer ik hen de technieken van het improviseren.
In mijn dramalessen wordt hard
gewerkt, maar ik vind het vooral
belangrijk dat er plezier wordt gemaakt
en dat er ook ruimte is voor
ondeugendheid. Als de kinderen aan het
samenwerken en spelen zijn, plezier
hebben en de fantasie gaat stromen,
dan weet ik: dit is waar ik het voor doe!

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Juf Rosa.

Bezoek ons op het web

Werken in groep 5A

www.obsdevoorsprong.nl

In het kader van de Learning Circle hebben wij een PowerPoint-presentatie
over veiligheid gemaakt. Willen jullie die presentatie zien, dan kunnen jullie
die met de juf of meester op school bekijken.
Op 23 mei hebben wij voorlichting gekregen van 2 studenten over het
gebruik van zonnebrandcrème. Zij lieten ons zien hoe wij ons moeten
insmeren en hoe vaak wij dit moeten doen. Er zijn vaak vergeten delen van
ons lichaam, die wij ook moeten insmeren, zoals neus, oren en voeten.
Het beste voor ons is factor 50.
Het is weer zover. Deze maand worden de eindtoetsen afgenomen.
Hier (op de foto rechts) zijn wij bezig met een van de toetsen.
Veel succes.
Groep 5A.
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