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Di 5 december 

Sinterklaasfeest 

Kinderen 14:00 uur vrij 

Di 12 december 

Staking (nog niet zeker) 

Wo 20 december 

Kerstdiner 

17:00 - 19:00 uur 

Vr 22 december t/m  

5 januari 2018 

Kerstvakantie 

Kinderen 14:00 uur vrij 

16 januari 2018 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

Belangrijke 
data  
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Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

 

Het is nog niet zeker, maar de kans is heel groot dat er  
dinsdag 12 december gestaakt zal worden. 
 
Waarom? Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig 
zorgen over de toekomst van het onderwijs. Er dreigt een 
enorm tekort aan leerkrachten en de bezuinigingen gaan nog 
steeds door.  
 
De afgelopen maanden hebben leerkrachten van de  
actiegroep PO-inactie , de vakbonden en de  
werkgeversorganisatie PO-raad samengewerkt om aandacht 
te  vragen voor dit onderwerp. Wij waren daarnaast blij om 
te merken hoeveel ouders ons bij deze actie hebben gesteund.  
 
Op donderdag 5 oktober a.s. werd er gestaakt. Dat heeft tot nu toe wel tot sympathie 
geleid, maar de regering weigert, naar het gevoel van de leerkrachten, om voldoende 
toe te geven aan de eisen van het basisonderwijs. Op 5 december verloopt het  
ultimatum aan de minister. Pas dan weten we echt zeker of de staking doorgaat. Wij 
verwachten niet dat de minister met een zak met geld komt. Daarom gaat er zo goed 
als zeker weer gestaakt worden. De school zal dan gesloten zijn. 
 
Ik wil u vragen om voor uw kind(eren) op dinsdag 12 december een andere vorm van 
opvang te organiseren. De school zal zelf geen opvang bieden. We kunnen u  
eventueel doorverwijzen naar mogelijke dagopvang. De eventuele kosten hiervoor 
komen wel voor eigen rekening van ouders. 
 
Wij hopen, evenals eerder het geval was, te mogen rekenen op uw begrip. Met deze 
actie wordt er aandacht gevraagd voor de toekomst van het onderwijs, voor uw kind 
en voor hun toekomst. 
 
Michiel Strengers, 
 
directeur. 

De kinderen hebben de afgelopen tijd flink geoefend met het geven van  
complimenten. De juf wordt nu vaak verteld dat haar schoenen, broek en trui 
heel mooi zijn. Natuurlijk is de juf dan weer heel blij. Ze mogen nog wat oefenen 
met het geven van complimenten aan elkaar. Dan wordt het nog gezelliger in de 
klas. 
 
Groep 2 oefent ook met het samenwerken. We merken dat je samen meer kan 
dan alleen. Een supergrote kleurplaat krijg je in je eentje nooit af, maar met een 
groepje lukt het wel. Er hangen dan ook prachtige kleurplaten in de klas. In je 
eentje kan je moeilijk een zware krat met tassen sjouwen, maar als we elkaar 
helpen lukt het goed. Ook knutselen we met zijn allen een mooie Sinterklaasboot. 
In je eentje lukt het immers niet, maar samen sta je sterk. 
 
We leren zo veel. We oefenen goed met de lidwoorden "de" en "het".  We weten 
soms al dat het "het Sinterklaasboek" is en "de stoomboot". Dat is knap. 
 
De juf is trots op alle kinderen.  

Groep 1/2A 
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Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Spannende tijden voor de achtste groepers! 
 
Voor de kinderen van groep 8 breken er spannende  
tijden aan; er zijn al wat toetsen geweest, zoals de NIO en het 
drempeltoetsonderzoek. Dit waren allebei  
moeilijke toetsen! In april maken zij de CITO-toetsen. 
 
Binnenkort zullen de kinderen op zoek moeten gaan naar een 
goede en passende middelbare school. Waar let je dan op? Wat 
vind je belangrijk? Wat wil je juist wel? Of wat wil je echt niet? 
 
Kortom: een spannende en lastige tijd, waarin  
belangrijke keuzes gemaakt zullen worden. 
 
Heel veel succes achtste groepers!! 

OBS De Voorsprong    Ruysdaelstraat 11  - Telefoon: (070) 380 51 57     E-mail: administratie@obsdevoorsprong.nl 

Spannende tijden 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Sporttoernooien 
De afgelopen weken hebben de groepen 8 weer meegedaan met de 

sporttoernooien. 

 

Op 4 oktober was het handbaltoernooi.  

 

De jongens hebben heel goed hun best gedaan, maar er zaten veel goede 

handballers in de andere teams, dus werden ze vierde in hun poule. 

 

De meisjes hadden ook moeilijke tegenstanders, maar wisten toch tweede 

te worden in hun poule. Ze moesten daarom tegen de nummer 1 van de 

andere poule. Deze wedstrijd wonnen ze met 1-0, maar door een grote 

fout van de scheidsrechter en organisatie werd het 1-1 en moest er verder 

gespeeld worden. Wie het eerst scoorde zou winnen en dat was helaas de 

tegenstander. 

 

Daarna moesten ze nog om de derde of vierde plaats spelen en die wonnen 

ze met 2-0, dus hebben ze uiteindelijk toch nog de derde plaats gehaald. 

 

Op 1 november was het veldvoetbaltoernooi. De jongens van groep 8  

werden derde in de poule en de meisjes gedeeld eerste. Er was weer een 

doelpunt te weinig, dus werden ze tweede in de poule en grepen weer net 

naast de finale. Ook hebben de jongens en meisjes meegedaan met het  

zaalvoetbaltoernooi van het Johan de Witt.  

 

Zowel het jongens- als het meisjesteam werden gedeeld tweede in hun 

poule. Helaas hadden ze weer 1 doelpunt minder dan de andere nummer 

twee, dus werden ze derde. Daardoor haalden ze allebei helaas niet de  

volgende ronde. 

 

Hopelijk hebben ze meer geluk op het basketbaltoernooi in januari. 

Drama 
Ik ben juf Rosa en ik geef inmiddels al 7 jaar dramales aan de 
midden- en bovenbouw hier op school. 
 
Ik leer de kinderen toneelspelen, samenwerken en zichzelf 
presenteren voor een groep. Zij werken vaak in groepjes en 
bedenken zelf scènes. Deze voeren zij op voor de groep met 
rekwisieten en verkleedkleding aan. 
 
Op het moment ben ik met een aantal groepen aan het  
werken aan de presentaties voor eind dit jaar. 
We zijn een nieuwsuitzending aan het filmen en de leerlingen 
hebben zelf de items bedacht. Elke week filmen we een stukje 
en dat monteer ik thuis tot een echte nieuwsuitzending. 
 
Zijn jullie benieuwd? Kom 
dan op 21 december kijken 
naar de presentaties op 
school. 


