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16 t/m 20 okt
Herfstvakantie
Alle kinderen vrij

19 oktober
Divalifeest

Van de directie
De Kinderboekenweek is begonnen. Voor ons als school elk jaar weer iets om bij stil
te staan. Het stimuleren van lezen blijft ongelooflijk belangrijk: lezen is de basis van
de schoolse ontwikkeling.
Het weer bij de staking zag er dreigend uit. Toen veel collega’s in het Zuiderpark
kwamen scheen gelukkig de zon! We hopen dat de komende regering alles wat we
nodig hebben ook serieus zal nemen. Ouders die zich achter deze actie hebben
geschaard, willen we hierbij hartelijk bedanken!
In alle groepen hebben inmiddels ouderinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Fijn
dat er in een aantal groepen veel ouders aanwezig waren.
Ook goed om te horen dat er aardig wat ouders bereid zijn om leerkrachten te
ondersteunen bij bepaalde activiteiten.
Wanneer nodig, zullen wij hier graag gebruik van maken!
Gebruik in- en uitgangen: De meeste ouders weten het wel, maar ik benoem het toch
nog een keer:



Alle kinderen met begeleidende ouders komen ’s ochtends binnen via het grote
speelplein.



Bij het naar huis gaan, blijken ouders vaak de deur naar de Ruijsdaelstraat te
gebruiken. Daar is niets mis mee.



Kinderen lopen nogal eens vrolijk en pratend naar buiten en letten niet altijd
goed op bij het oversteken van de Ruijsdaelstraat. Dit vinden wij te gevaarlijk.
Daarom:
Kinderen mogen NOOIT zonder begeleiding van een ouder aan de
Ruijsdaelstraat-kant naar buiten!
Michiel Strengers.

Welkom in groep 3B
De overgang van de kleuters naar groep 3 is best groot. Van “lekker de hele dag
spelen” naar zitten op een stoel en werken aan je eigen tafel. Maar nu, na bijna 6
weken in groep 3, beginnen de kinderen al aardig te wennen. Leren lezen,
rekenen en schrijven is waar we de hele dag mee bezig zijn. Het maken van
nieuwe woorden lukt al aardig en ook het lezen gaat steeds sneller.
Gelukkig is er ook tijd om te spelen en te knutselen en...
We gaan ook naar het computerlokaal.
Bent u trots
op onze school?
"Like it en deel het!"
www.facebook.com/
DeVoorsprongDHS

Nieuws uit groep 1/2B

De eerste schoolweken

Het is spannend in de groep, want veel lessen gaan
over heksen. Onze heksen zijn leuke en grappige
heksen. De kinderen verkleden zich als heks en
bedenken toverspreuken. Het is nog spannender
geworden, want de kinderen hebben kennis gemaakt
met Reginald, een spookje. Hij woont in een
spookkasteel. Dit kasteel wordt voor hem en zijn
vriendin Oesieja gebouwd, door de kinderen.

Het nieuwe schooljaar is al enkele weken oud en de
kinderen zijn nu al helemaal gewend geraakt aan hun
nieuwe juf en aan de nieuwe moeilijkere leerstof.
Dit geldt ook voor de LKP-lessen. De kinderen vinden
ook deze lessen leuk. Alle kinderen doen hun uiterste
best om goede resultaten te behalen. De kinderen van
groep 5 gaan 1 keer per week ook zwemmen.
De 2 foto’s hieronder laten een indruk zien van hoe de
eerste drama- en zwemlessen waren.
Groep 5A.

Meg, Mog en uil

Ouderbijeenkomst 4A op woensdag 20-09-2017
Woensdag hebben we in groep 4a de eerste ouderbijeenkomst van het jaar
gehad. Wat was ik blij met de aanwezigheid van zoveel ouders in mijn
groep. Ik heb verteld wat we allemaal leren in groep 4. Ook heb ik
uitgelegd hoe we de rekenles opbouwen en de extra hulp tijdens deze en
andere lessen. En hoe we de erbij- en eraf-sommen aanpakken. Dit jaar
krijgen de kinderen ook de tafels aangeboden. Verder hebben we het
gehad over het belang van huiswerk. Elke dag oefenen met lezen en het
leren van woordjes van woordenschat. Zonder uw hulp komen we niet zo
ver en we doen het samen voor de kinderen!
Ook bij uitstapjes kunnen we uw hulp goed gebruiken, want er is te weinig
personeel voor begeleiding en anders kunnen deze extraatjes, waar de
kinderen zo van genieten, niet doorgaan.
Ik wil u bedanken dat u gekomen bent en we gaan er een goed schooljaar
van maken!

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Met vriendelijke groet, juf Monique.

OBS De Voorsprong Ruysdaelstraat 11 - Telefoon: (070) 380 51 57

E-mail: administratie@obsdevoorsprong.nl

Pagina 2

