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Van de directie
Beste ouder(s) / verzorger(s),
In de landelijke media is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het
lerarentekort. Het probleem speelt overal in het land, maar in onze regio het
meeste.
Voor leerkrachten is dit deels een voordeel: zij hebben de banen nu voor het
uitzoeken. Dit geldt voor startende leraren, maar ook voor leraren die al langer
op een school werken en gewoon eens van school willen veranderen.
De Voorsprong ontkomt niet aan de gevolgen van het lerarentekort. Juf Debby,
juf Sanne en juf Mirjam T., collega’s die al heel wat jaren hier hebben gewerkt,
hebben banen op andere scholen gevonden en gaan ons verlaten. Niet omdat ze
het niet meer naar hun zin hebben, maar omdat ze de kans grijpen om op een
andere school ervaring op te doen. Heel begrijpelijk en op zich ook prima.
Maar . . . De zoektocht naar nieuwe collega’s heeft tot nu toe niets opgeleverd.
En dat is een groot probleem! We hebben namelijk nog niet al onze vacatures
ingevuld. Daardoor kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wie de
leerkrachten zijn voor welke groep. Hopelijk lukt het nog om hier duidelijkheid
over te geven in de komende week. Mocht dat niet lukken, dan hoort u aan het
begin van het schooljaar bij wie uw kind in de klas komt.
We hopen op uw begrip hiervoor.
Wij doen onze uiterste best om het voor elkaar te krijgen.
Namens alle collega’s wens ik u alvast een fijne vakantie toe.
Michiel Strengers.

Van de M.R.
Beste ouders,
Op onze oproep van dinsdag 26 juni jl. zijn er zowel vanuit het personeel als vanuit de
ouders geen reacties binnengekomen en wij gaan ervan uit dat zulks ook niet meer gaat
gebeuren.
De aanmeldtermijn voor nieuwe leden wordt bij deze dan ook officieel als
gesloten worden beschouwd.
In onze brief naar de ouders van vorige week stond abusievelijk dat mw. Nurcan Kilic zich
teruggetrokken had uit de M.R. De ouder die zich teruggetrokken heeft, is mw. Nuran
Demirtas. Onze excuses voor deze foute melding.

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

Onze M.R. voor komend schooljaar ziet duidelijkheidshalve er dus als volgt uit:
-personeelsgeleding: juf Deborah, juf Gülbahar en ik;
-oudergeleding: mw . Nurcan Kilic, mw . Samira Chtatav en mw . Firdes Y esil Demir.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft
tegen de hierboven aangegeven M.R.-samenstelling.
Met vriendelijke groet,
Meester Chanderdath.

Schoolreis groepen 1 en 2

SMW+

Vorige week dinsdag zijn de groepen 1 en 2 op schoolreis
geweest naar speeltuin “De Kievit” in Berkel en Rodenrijs.
We hebben met z’n allen een super leuke dag gehad.

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders,
kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor
allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school,
opvoeding of de thuissituatie.

We hebben onder andere geschommeld, op de trampolines
gesprongen en zijn van de glijbaan afgegleden. De juffen
hadden ’s ochtends op school al lekkere boterhammen
gesmeerd en komkommers en tomaatjes klaargemaakt. Ook
kregen we allemaal nog een lekker patatje en aan het einde
van de middag een ijsje.
Het was heel fijn dat er veel moeders meegingen om ook
toezicht te houden op de kinderen. Om kwart voor drie werden
we weer opgehaald door de buschauffeur en om half vier
kwamen we allemaal weer veilig aan
op onze school.
Juf Henrike.

Bij vragen zoals:
-Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
-Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
-Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
-Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig
hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht
kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De
gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt
alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor
de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden
aan schoolmaatschappelijk werk.

Techniek op De Voorsprong
Dit jaar is er bij wat Techniek op De Voorsprong betreft, veel gebeurd.
De kleuters mochten voor het eerst met juf Petra naar boven om het technieklokaal
te verkennen en te ontdekken hoe een computer in elkaar zit. Ook mochten ze met
gereedschap knutselen aan de computers. Ze maakten verder kennis met een
windmolen en ze konden deze ook werkend maken, dus een eerste stap naar
windenergie!
Oproep: zijn er ouders die oude elektrische apparaten kwijt willen, wij nemen ze
graag in ontvangst.
De groepen 7 en 8 zijn bezig geweest met ontdekkend leren. Daarbij heeft iemand
met 4 elektromotoren een eigen drone ontworpen; de motoren waren helaas niet
krachtig genoeg om hem de lucht in te krijgen. Maar wie weet dat het hem in het
VO wel gaat lukken.
Ook zijn heel veel kinderen bezig geweest met chemie, waarbij slijm, stressballen
erg populair waren. Ze leerden verder zeep maken. De laatste weken gaan we nog
werken aan de shampoo, zodat er voor de vakantie een voldoende voorraad is om
mee te nemen.
Wat nieuw was in groep 8a op de maandag: een paar kinderen leerden breien onder
leiding van Juf Sara. Deze proef zal volgend jaar zeker herhaald worden en gaan we
breien met groep 8A (nu 7A). Voor deze activiteit ben ik op zoek naar enthousiaste
ouders die mee willen helpen met breien en/of naaien. Meld u zich aan bij meester
Jos of meester Soeshiel.
Wat ook nieuw was dit jaar waren de microscopen. Dankzij een investering van het
Nederlands Instituut voor Biologie kregen we 4 microscopen. Kinderen konden
daarmee kijken hoe o.a een plantensteel, stukje huid of bloed er uitziet wanneer
je het 40 x, 100x of wel 400x vergroot. Erg leerzaam.
Wij hopen hiermee te bereiken dat kinderen later voor een beroep
kiezen in bijvoorbeeld een laboratorium. Daar is de komende jaren
heel veel vraag naar. Met dit project hopen we dat de kinderen
daarvoor enthousiast worden.
Tot slot …..wordt verwacht.
Volgend jaar gaan we met groep 8 en later groep 7 starten met
het printen in 3D. Dat vraagt heel veel geduld om nieuwe
technieken aan te leren.
Volgend jaar gaan we ook weer naar Generation Discovery.
Dat zal in de maand oktober gebeuren, vlak voor de herfstvakantie!
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Juf Wahida
Ik ben juf Wahida en doe op
woensdag de financiële
administratie op De Voorsprong.
Ik draag zorg voor de registratie van de
inkomsten en uitgaven van de school.
Naast mijn werk als financieel
administratieve kracht, ben ik ook
werkzaam als peuterspeelzaalleidster op
de Peutersprong.
Al die jaren werk ik met heel veel liefde
en plezier op De Voorsprong.
Ouders kunnen voor vragen over de
inschrijving van hun peuter ook bij mij
terecht.
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Extra editie afscheid juffen
Juf Sanne

Juf Mirjam T

Lieve kinderen en ouders van De Voorsprong,

Beste ouders en kinderen,

Na 12 jaar met veel plezier verschillende groepen
7 en 8 gedraaid te hebben, ben ik toe aan een
nieuwe uitdaging.

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen jullie mij niet
meer zien rondwandelen in de school.
Het was voor mij tijd voor iets nieuws en ik ben
op zoek gegaan naar een andere baan. Die heb ik
Daarom ga ik eind van dit schooljaar De Voorgevonden en na de vakantie ga ik werken op een
sprong verlaten.
andere school in Den Haag. Ik wil jullie bedanken
voor de goede samenwerking en mooie
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de gezelligheid gesprekken die wij hebben gevoerd.
en het vertrouwen in mij als leerkracht.
Ik zal jullie, ouders en kindjes, zeker
Wie weet zien we elkaar nog eens.
enorm gaan missen. Mijn vervanger
wordt Annemieke Bozuwa, die
Liefs, Juf Sanne.
ontmoeten jullie in augustus.
Ik wens jullie alvast een hele fijne
vakantie en wie weet, tot ziens.
Groeten van Mirjam Tuinenburg.

Juf Debby
Lieve ouders en kinderen van de Voorsprong,
Ik heb hier 12 jaar lang met heel veel liefde en plezier gewerkt,
maar soms is het tijd voor een nieuwe uitdaging en die is op mijn
pad gekomen.
Vanaf volgens schooljaar ga ik op OBS De Vijver
werken. Ik vind het jammer om hier weg te gaan,
maar heb wel zin in alle nieuwe
dingen die ik ga doen.
Bedankt voor de fijne jaren op deze school!
Groetjes,
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Juf Debby

Juf Rosa
Beste ouders en kinderen,
7 jaar heb ik de leerlingen vanaf groep 5 drama les gegeven.
Wat heb ik plezier gehad in het spel van de kinderen, in een deuk gelegen om de
scenes die ze maakten en ontroerd geweest om de ontwikkeling die zij doormaakten.
Ik heb met enorm veel liefde les gegeven maar het is nu tijd voor mij om verder te
gaan. Ik ga werken op basisschool Het Startpunt en kinderen die nog nooit dramales
hebben gehad nieuwe dingen leren! Ik ga de leerlingen en De Voorsprong enorm
missen, maar ik weet zeker dat ik alle theatertalenten later kan bewonderen in de
bioscoop als filmster!
Juf Rosa.
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