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Van de directie
Na de afgelopen zomervakantie zijn we (bijna) allemaal uitgerust en met hernieuwde energie het
nieuwe schooljaar begonnen. Alle kinderen, leerkrachten en ouders, een heel goed schooljaar
gewenst!
Juf Gülbahar is met ouderschapsverlof en juf Genevieve en meester Martijn werken nu met haar
groep tot begin november. We wensen Genevieve en Martijn een fijne tijd in deze groep.
Met juf Nadja gaat het langzaamaan beter en zij komt af en toe weer op school. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee!
Juf Riet is in de vakantie geopereerd en dat is erg tegengevallen. Zij is gisteren weer naar huis
gekomen. Haar herstel zal helaas waarschijnlijk lang gaan duren. Ze mist de kinderen, collega’s
en ouders heel erg en natuurlijk missen wij haar ook verschrikkelijk! Ouders die haar een kaartje
willen sturen, kunnen dat bij juf Astrid afgeven, dan zorgt zij ervoor dat ze bij Riet terechtkomen.
Zal ze vast erg leuk vinden!
De schoolgidsen zijn eind vorige week aan de oudste kinderen meegegeven. Mocht u nog geen
schoolgids hebben gekregen, dan kunt u erom vragen bij de administratie.
In de kalender zijn wat fouten / onduidelijkheden opgetreden:
- Woensdag 20 september is GEEN STUDIEDAG: kinderen niet vrij!
- Dinsdag 16 januari is wel een studiedag: kinderen zijn dan wel vrij.
Nieuwe directeur
Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Wij verwachten u komende
week te laten weten wie de nieuwe directeur van De Voorsprong wordt.
In verband met het Offerfeest gaat deze Nieuwsbrief een dag eerder mee naar huis.
Voor iedereen die het viert: een fijne dag gewenst!

Interne Begeleiders
Beste ouders,
De intern begeleiders zijn dit schooljaar Mirjam Tuinenburg en Nevzat Yilmaz. Mirjam Tuinenburg
is de intern begeleider van de groepen 3 t/m 6 en Nevzat Yilmaz is intern begeleider van de
peuters, de kleuters en de groepen 7 en 8. Evelien de Lijster, die vorig jaar deze functie ook
vervulde, ontbreekt in dit rijtje. Zij staat dit schooljaar namelijk volledig voor de klas.
De intern begeleiders zorgen er samen met de leerkrachten en u, de ouder, voor dat de kinderen
de zorg krijgen die zij nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.
Soms is dit in de vorm van hulp van buitenaf, soms kan er intern een en ander worden
gerealiseerd en soms verwachten we iets van de ouder(s) buiten school.
Indien u zorgen of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, dan bent u in eerste instantie
welkom bij de groepsleerkrachten van uw kind. Mogelijk sturen zij u door naar de intern
begeleiders of overleggen zij zelf met de intern begeleiders. U kunt natuurlijk ook bij ons
binnenlopen. We zitten in het kantoor naast Juf Nejla.
Mirjam Tuinenburg,
Nevzat Yilmaz.

Bent u trots
op onze school?
"Like it en deel het!"
www.facebook.com/
DeVoorsprongDHS

Samen leren met je kind
Beste ouders,
Een nieuw schooljaar en vanaf 11 september een nieuwe start met de
cursus “Samen leren met je kind” (VVE-thuis). Een cursus voor de
moeders, waarbij u leert werken met de thema’s van “Piramide”, waar
uw kind mee werkt bij de kleuters.
1x per 3 of 4 weken komen wij bij elkaar en krijgt u nieuwe
materialen om samen met uw kind thuis te werken en te lezen.
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht, juf Nejla of bij mij.
Juf Mirjam Valkenhoff

LKP 2017-2018

Start schooljaar

Op maandag 21 augustus is het schooljaar van start gegaan, inclusief alle
LKP-lessen. Hierbij op een rijtje welke klassen welke vakken krijgen.

Hallo allemaal,

Groepen 1 t/m 4: DANS, TECHNIEK, BOEKENCLUB, DRAMA en SPORTPAUZE
Groepen 5 t/m 8: MUZIEK, TECHNIEK, ICT, DRAMA en SPORTPAUZE
Bij alle groepen 1-2 krijgen de LKP-vakdocenten extra assistentie en worden de klassen
opgesplitst, om zodoende de juiste aandacht aan deze kinderen te geven. Ook bij de
sportpauze wordt er nu gesplitst en gebruik gemaakt van het
Peuterplein in combinatie met het grote plein.
We zijn nu bijna 2 weken onderweg met de LKP-lessen en we gaan in de komende
maanden een aantal mooie projecten realiseren. Denk b.v. aan een heel leuk
educatief uitstapje voor de groepen 7-8 naar het “GENERATION DISCOVERY
FESTIVAL” (een Wetenschap- en Techniek evenement op het Malieveld).
Ook hebben we voor dit schooljaar voor alle klassen weer mooie (culturele)
voorstellingen in petto.

Wij zijn groep 6A. Onze klas is in de
beneden-gang helemaal achteraan.
Wij zijn een bovenbouwgroep. Met 16 leerlingen uit de 2 groepen 5 van vorig schooljaar.
Maandag hebben we leuke spelletjes
gedaan om elkaar beter te leren kennen.
Veel kinderen hebben al een map, voor ons
huiswerk, en een agenda om ons huiswerk in
te schrijven.
Natuurlijk gaan we heel veel leren. Dit jaar
hebben we voor het eerst Engels en rekenen
doen we op een tablet.

We gaan dit jaar tijdens de LKP-ICT lessen ook van start met een tweetal pilots:
Programmeren en Robotica. Dit is maar een kleine greep uit de LKP-activiteiten voor dit
jaar, kortom een nieuw schooljaar bomvol mooie en leuke lessen…..

Wij gaan er een heel gezellig schooljaar van
maken met allemaal leuke kinderen in de
groep.

Soeshiel Sharma.

Groetjes van groep 6A.

Nieuw op onze school, Kindersymfonie +
Nieuw op onze school! Kindersymfonie +
Voor alle moeders met kinderen uit groep 3-6
Kom naar de cursus Kindersymfonie+ op de donderdagochtend van 09:00 uur tot 10:30
uur!
In deze cursus praten we met elkaar over gezondheid en opvoeding, doen we
creatieve activiteiten en zijn we vooral gezellig bij elkaar.
De cursus start op donderdag 26 oktober om 09:00 uur in buurthuis
Octopus (inloop met koffie en thee vanaf 08:45 uur) en duurt 10 weken.
Meer informatie? Stel je vragen aan juf Mirjam Valkenhoff.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Schone toiletten
Het nieuwe schooljaar is begonnen en het lijkt
ons goed om nu al het plasgedrag van de
kinderen aan te pakken en te verbeteren.
Hierbij hebben wij natuurlijk uw hulp als
ouder hard nodig. Zoals u het zelf heeft
gemerkt, zijn de toiletten ondanks
herhaaldelijk schoonmaken toch vaak vies,
doordat de kinderen naast de pot plassen.
De hygiëne van onze school gaat hierdoor
achteruit en dat moeten we natuurlijk niet
hebben. Dit probleem willen we oplossen,
maar we hebben hierbij, zoals eerder
aangegeven, uw hulp hard nodig.
Bij deze doen we daarom een beroep op u om
het toiletbezoek op school van uw kind met hem/haar te bespreken en hem/haar duidelijk
te maken dat hij/zij het toilet na bezoek netjes achterlaat.

Extra hulp

Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat het vanaf dit jaar de toiletten netjes uitzien. U wordt alvast van harte bedankt voor uw medewerking.

Gelukkig is er ook dit jaar de gelegenheid
om extra hulp te bieden aan kinderen op
het gebied van lezen en spelling. Deze
week zijn de lessen gestart.
Er komen kinderen van groep 4 t/m groep
8 bij mij. De kinderen komen twee of drie
keer per week in een klein groepje oefenen.
Er zijn ook kinderen die individueel les
krijgen. Het extra oefenen op school is
belangrijk, maar het is natuurlijk helemaal
fijn als uw kind thuis ook oefent.
Een bezoekje aan de bibliotheek is een leuk
uitstapje en het kiezen van boeken die uw
kind echt aantrekkelijk vindt maakt dat het
lezen niet saai is, maar leuk!

De oudergeleding van de M.R.

Juf Paula.
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