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Van de directie
Koningsspelen
De vermelding van de Koningsspelen in de schoolgids
kan zorgen voor verwarring.
In de kalender achterin de schoolgids staan de
Koningsspelen op donderdag 26 april. Dit klopt niet.
Donderdag 26 april is een gewone lesdag.
Op bladzijde 33 van de schoolgids staat het WEL goed:
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen en zijn de
kinderen om 14.00 u. vrij.
Lerarentekort
De griepepidemie wordt gelukkig langzaam minder. Ondanks dat, is het moeilijk
om elke dag een juf of meester voor elke groep te hebben. Na het vertrek van
Emine missen we 5 dagen. Voor deze vacature hebben we nog steeds niemand
kunnen vinden.
Gelukkig is een aantal juffen bereid om tijdelijk meer dagen te werken. Daar zijn
we natuurlijk heel erg blij mee! Toch redden we het daar niet alle dagen mee,
dus af en toe zal een groep toch verdeeld moeten worden.
De directie.

Nederlandse les voor vrouwen
Beste ouders,
Er wordt op de woensdag Nederlandse les voor vrouwen in het
buurthuis gegeven door een docent van Taalplein. Velen
hadden zich opgegeven voor deze cursus, maar kwamen niet
opdagen! Jammer, want bij onvoldoende deelnemers laat de
gemeente deze cursus weer stoppen.
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan op woensdagochtend
09:00 uur in buurthuis Octopus en vraag naar de Nederlandse
les voor vrouwen.
Op dinsdag 24 april is er een bijeenkomst in het buurthuis voor ouders van peuters en kleuters.
Het onderwerp zal zijn: gezonde voeding, beweging en eetgedrag.
Vanaf 08:30 uur bent u welkom!
Bent u trots
op onze school?
"Like it en deel het!"
www.facebook.com/
DeVoorsprongDHS

Meer informatie?
Komt u dan even bij mij langs.
Juf Mirjam

VVE-thuis

Welkom lente

Beste ouders,
Begin dit schooljaar zijn wij weer gestart met VVE-thuis.
1x per maand kom ik met een groepje moeders bijeen in het
buurthuis. Wij kijken dan naar waar de kleuters mee bezig zijn
in de klas.

Pasen is alweer achter de rug en de zon laat zich nu vaker
zien. Heerlijk, de lente is weer gekomen.

Wat leren ze? Wat kan ik mijn kleuter voorlezen?
U krijgt van mij materialen en een boek te leen dat
aansluit op het thema in de klas.
We knutselen soms iets wat u thuis weer kunt maken met uw
kind samen, kortom u doet leuke ideetjes op!
De kleuters nemen per thema een huiswerkboekje mee naar
huis. Dit bekijken de moeders ook samen zodat zij weten hoe
zij hiermee thuis hun kind kunnen helpen.

Zoals de meesten nu al wel weten is Juf Monique al een tijdje
afwezig wegens een heupoperatie. De operatie is gelukkig
goed verlopen. Ze maakt het nu goed en het gaat stap voor
stap steeds beter met haar. We hopen haar gauw weer te
zien. De kinderen missen haar enorm. Tot snel juf Monique!
Er staan nu 3 juffen voor de groep: juf Nilgün, juf
Henrike en juf Yasmine. We gaan er samen het beste van
maken. We zijn hard bezig met het leren van de tafels 1 t/m
10. Proberen jullie thuis hier ook aandacht aan te besteden?
Groetjes groep 4A.

Het zou fijn zijn als deze groep moeders wat groter zou zijn;
kom gerust een keer kijken! Maandag 9 april om 08.45 uur in
buurthuis Octopus. Het thema is: Lente.
Ik hoop u daar te zien!
Juf. Mirjam

Groep 7A
Een dag met een lach en een traan in groep 7A.
De dag begon gezellig met ochtendgymnastiek in de hal, eieren zoeken op
de bovengang en heerlijk ontbijten in ons eigen lokaal.
Helaas wisten we allemaal dat we aan het einde van deze leuke dag
afscheid moesten nemen van juf Emine. Natuurlijk hebben we dat gedaan
met een leuk afscheidsfeestje. Want we konden haar natuurlijk niet zomaar
de deur uit laten gaan.
Aan het einde van de middag hebben we haar stiekem met de andere
groep 7 en groep 5B naar boven gelokt. En hebben we haar nog even in
het zonnetje kunnen zetten en haar bedankt voor alle leuke maanden en
jaren die we met haar gehad hebben.
Dag lieve juf Emine, heel veel plezier op je nieuwe school.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Dikke kus van groep 7A.
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