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Belangrijke
data
16 mei
Start Ramadan

20 mei
1e Pinksterdag

21 mei
2e Pinksterdag
Kinderen vrij
22 mei
MR-vergadering
1 juni
Sportdag groepen 3 t/m 8
Vermeerpark

Schoolspullenpas
Evenals voorgaande (school)jaren wordt door Stichting
Leergeld Den Haag aankomend schooljaar een
Schoolspullenpas verstrekt aan kinderen van 4 t/m 17
jaar die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas.
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen
doen op school. Dat is de reden waarom er een
Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
Hiermee kun je bij verschillende winkels schoolspullen
kopen die op de schoolbenodigdhedenlijsten staan.
Leergeld Den Haag stuurt begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas naar de
ouders/verzorgers met het verzoek de gegevens te controleren en het formulier
ondertekend terug te sturen in de antwoordenvelop.
Heeft u het aanvraagformulier nog niet ontvangen, neem dan meteen contact op met
Leergeld Den Haag op telefoonnummer 070-796135 of 070-7796136
(ma-do 09:00-12:30 uur) of mail naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl
Deuren- en hek beleid
Vanwege de veiligheid wordt het hek bij de speelplaats (al sinds enige tijd) voortaan
afgesloten van 08:45 uur tot 15:15 uur.
Alleen de ingang aan de Ruijsdaelstraat kan dan gebruikt worden.
De regel dat ouders die peuters/kleuters om 15:30 uur ophalen gebruik kunnen maken van
de ingang aan het Vaillantplein, vervalt.
Dus ook om 15:30 uur wacht iedereen op de grote speelplaats of in de centrale hal totdat
de bel gaat om 15:30 uur.
Hierbij nogmaals het verzoek om vanuit de hal NIET EERDER dan de BEL van HALF VIER
naar de lokalen te gaan om uw kind(eren) op te halen.
Michiel Strengers,
Schooldirecteur OBS De Voorsprong.

Koningsspelen 20 april 2018
Ieder jaar doen wij mee met de Koningsspelen.
Samen met een aantal leerkrachten (werkgroep Koningsspelen)
bereiden wij deze dag voor.
Wij komen een aantal keren bij elkaar, wisselen ideeën uit en
verdelen de taken.
Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen. Ook vragen wij zo
nodig hulp aan alle leerkrachten die er deze dag aanwezig zijn.
De laatste Koningsspelen begonnen met een ontbijt in de klas.
Hierna volgde het lied Fitlala, waarna de spelen konden beginnen.

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

Een groot aantal kinderen van de groepen 8A en 8B heeft dit jaar geholpen bij de groepen
en als ondersteuning bij sommige spelletjes.
Verder was er ook hulp van moeders bij het ontbijt en LKP-docenten tijdens de spelen. Fijn,
onze dank hiervoor!
Wij kijken, mede dankzij jullie hulp, terug op een geslaagde dag!
Juf Astrid.

LKP-dans

Masterclass prijs

LKP-dans is dit schooljaar op wereldreis.
Zo zijn de groepen 1, 2, 3 en 4 al naar Noord- en ZuidAmerika geweest en hebben we het werelddeel Afrika
bezocht.

Fonds 1818 heeft dit jaar een goed initiatief in Den
Haag beloond. Deze prijs ging naar Stichting
Masterclass. Deze heeft besloten de cheque aan OBS
De Voorsprong, als Masterclass-school, te doneren.

Op dit moment bevinden we ons in Europa, toevallig in
ons eigen landje Nederland, waar kinderen iets over
taal, cultuur en de traditionele en/of moderne
dansstijlen wordt aangeleerd.

Deze uitreiking werd verzorgd door Sjaak Bral.
De kinderen mochten op Piñatas slaan om symbolisch
(chocolade) munten te verzamelen.

Juf Fleur en juf Fauve leren de kinderen de basis aan
van o.a. Salsa, Azonto, Flamenco, Polka en Buikdans,
maar ook de Pinguïndans van Antarctica!
Juf Fleur.

Groep 3A
Wist u dat wij in groep 3A









veel lezen



leren klokkijken, de hele,
halve uren en de kwartieren

zelf zinnen maken
moeilijke woorden schrijven
veel nieuwe woorden leren
veel samenwerken

Neem ook eens een kijkje

al tot honderd tellen

op onze website!

met sprongen van 2, 5 en 10
tellen

Bezoek ons op het web

Juf Ria.

www.obsdevoorsprong.nl

Schoolreis
Beste ouders,
Volgende maand gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 1 en 2 gaan op dinsdag 19 juni en de groepen 3 t/m 7 op
donderdag 21 juni.
Helaas hebben wij van veel kinderen nog geen geld binnen….
Wilt u zo spoedig mogelijk betalen alstublieft!
Dit kan met een ooievaarspas bij juf Nejla of u kunt €25 euro storten op
de rekening van de school.
€25 euro t.n.v. DHS De Voorsprong NL18INGB0007234053 onder
vermelding van” SCHOOLREIS” en de naam van uw kind.
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