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Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

 

Drie jaar geleden kwam ik hier werken als theater-

docent in de onderbouw, niet goed wetende wat ik 

kon verwachten, ging ik hoopvol aan de slag met  

enthousiaste kinderen. Destijds werd er lesgegeven 

in de klaslokalen zelf. Dit leverde een aantal  

problemen op. Creativiteit heeft ruimte nodig, ook 

letterlijk fysieke ruimte. De school aarzelde niet en 

plaatste de lessen sindsdien in het speellokaal. Deze 

verandering zorgde voor veel ruimte. De komst van 

een assistent tijdens de lessen (Juf Fauve, zij assisteert bij de kleuters) en haar  

theatrale achtergrond is ook een enorme aanwinst. Ik geef op veel plekken  

theaterles en ben op verschillende scholen geweest, maar geen enkele school die 

ik ken investeert zoveel in de creatieve ontwikkeling van de kinderen. 

 

Binnen het onderwijs worden kinderen binnen 8 jaar  

klaargestoomd om te fungeren in een maatschappij en  

keuzes te maken die de rest van hun leven zullen vormen. 

Naast cognitieve ontwikkeling binnen de context van taal of 

rekenen is de creatieve ontwikkeling net zo van belang.  

Op deze school krijgen de leerlingen de ruimte om zich te 

ontwikkelen op theatraal, muzikaal, dansant en sportief  

gebied. Ik geniet elke dag van de privileges die deze  

kinderen krijgen en dat ik ze mag schenken in de vorm van 

mijn lessen. Het stimuleren en verrijken van de fantasie, 

doordat ze een held of prinses mogen spelen geeft ze de 

mogelijkheid ruimer te denken, expressiever te durven zijn.  

 

Er wordt ook een ontwikkeling in gang gezet door meer te  

durven, verhaaltjes vertellen voor de klas en elkaar te raken of 

roeren. Op deze manier wordt de kiem al gelegd voor hun  

presentatievermogen dat later van pas komt bij het  

vertegenwoordigen van zichzelf in spreekbeurten of presentaties. 

Hiernaast worden de sociale vaardigheden geslepen,  

omgangsvormen kunnen door de kinderen worden getest  

binnen scenes, zodat ze deze kunnen toepassen in de praktijk.  

 

Het leukste van allemaal is dat dit gebeurt zonder dat de kinderen het zelf  

doorhebben; we hebben simpelweg lol met elkaar. Ik lig elke dag in een deuk om 

scenes die de kinderen laten zien, de emoties die ze tonen, de verhalen en  

fantasie die ze hebben. Op deze manier blijft mijn fantasie ook 

werken en groei ik ook in mijn creativiteit.  

 

 

 

Meester Justin.    

http://www.facebook.com/DeVoorsprongDHS
http://www.facebook.com/DeVoorsprongDHS


 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Wij zijn momenteel op het gebied van ICT een samenwerking 
gestart met de TU-Delft. Een aantal scholen kon zich  
aanmelden om 10 weken lang gebruik te maken van een echte 
robot. 

 
Wij hebben hier natuurlijk gebruik van gemaakt en laten de 
kinderen tijdens de ICT-lessen kennismaken met deze robot, 
genaamd “NAO”. De kinderen leren hierbij de robot te  
programmeren en deze te laten praten en bewegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meester Fabian en meester Harry. 
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ICT 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Nieuws uit het technieklokaal 
Vóór de vakantie hadden de kleuters hun eerste les in het 
technieklokaal; dit was een fantastisch feest. Met grote ogen 
namen de kleuters alles op: van de grote werktafels tot al het 
verschillende gereedschap. Ze vonden het heel leuk en  
interessant om in een nieuw lokaal te zijn. Er werd een 
sneeuwpop gemaakt van papier met een theelichtje als neus. 
Daarna werd die versierd met armen en beentjes, gezichtjes 
en hoeden. De kinderen hadden een leuke tijd en maakten 
mooie en originele sneeuwpoppen. 
 
Petra, Suuz en Victor. 

Een nieuw kalenderjaar en een spannend begin voor de  
groepen 8. Gelukkig zijn alle kinderen weer gezond en 
wel op school gekomen zonder ongelukken met vuurwerk.  
 
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen les gehad van  
Bureau Halt over het veilig gebruik van vuurwerk. De  
kinderen wisten al veel over veiligheid en hebben allemaal 
een vuurwerkbril gekregen om hun ogen te beschermen. 
 
De eerste schoolweek hebben de kinderen en hun ouders 
gesprekken gehad met de leerkrachten over het voorlopig 
advies voor het Voortgezet Onderwijs.  
 

Nu de adviezen bekend zijn kunnen de kinderen 
met hun ouders de verschillende Open Dagen van 
de scholen bezoeken om te kijken welke school het 
beste bij hen past.  
 
De kinderen gaan ook nog met de klas op  
scholenbezoek. Op donderdag 25 januari brengen 
we een bezoek aan het Roemer Visscher College. 
 
Half april zullen de kinderen de Digitale Eindtoets 
van Cito maken. Tot die tijd wordt er in de klassen 
nog flink geoefend en maken de kinderen in februari 
eerst nog de Digitale Proeftoets als voorbereiding op de Eindtoets. 
 
We wensen de kinderen veel succes en plezier toe met het kiezen van hun  
toekomstige school. 
 
Wij hebben er zin in en zijn klaar voor de eindsprint! 
 
 
 
Juf Hester en juf Nadja. 

 

 

Groep 8B - De beste wensen voor iedereen 


