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Mijnschoolinfo
Na de zomervakantie hebben wij u aangegeven dat wij een aantal
dingen gaan automatiseren, waardoor de ouders beter geïnformeerd
kunnen worden. Wij doen dit door middel van het programma
MijnSchoolInfo.
Iedereen heeft daarna van de school een brief met een koppelcode
gekregen, zodat u een account kunt aanmaken en uw mailadres
kunt koppelen aan uw eigen kind(eren).
Wij zien dat veel ouders zich al hebben ingeschreven bij Mijnschoolinfo.
Bedankt daarvoor. Toch zijn er ook veel ouders die dit nog niet gedaan hebben.
Vandaar nogmaals een oproep om gebruik te maken van deze mogelijkheid.
U gaat straks belangrijk nieuws missen als wij stoppen met de papieren
nieuwsbrief.
Door Mijnschoolinfo verloopt de communicatie tussen school en ouders en/of
verzorgers efficiënter. Het is gericht op actieve communicatie van beide kanten.
Daarmee wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. U kunt als ouder alle
schoolinformatie van uw kind op één plek vinden en de school kan heel snel gericht
communiceren. Er is ook een mijnschoolinfo App beschikbaar voor ouders/verzorgers.
De App is beschikbaar voor de Iphone, Ipad en Android.
Mocht u de brief met de koppelcode kwijt zijn of niet hebben gekregen, loop dan even
langs meester Fabian en vraag om een nieuwe brief.

Kleuters
Hallo allemaal, ik zal in het kort vertellen wat we hebben gedaan bij de kleuters
de laatste weken. Het waren drukke, leuke weken met veel wisselingen. De
laatste week voor de herfstvakantie hadden we de eerste gesprekken met de
ouders over de kinderen.
Dezelfde week hebben de kinderen een herfstwandeling gemaakt. Ze zijn naar
het bos gegaan. Ze hebben veel gezien en gedaan. Ze zagen veel gekleurde
blaadjes, paddenstoelen, beukennootjes en eikels. Dit jaar waren alleen de groep
2-kinderen naar het bos gegaan. De groep 1-kinderen waren op school gebleven
bij sommige juffen.

Neem ook eens een
kijkje op onze
website!
Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

We zijn nu met het thema ‘wonen’ bezig. De kinderen oefenen allerlei begrippen
over dit thema. In de gang zijn al verschillende werkjes te zien.
Groetjes van de kleuterbouw.

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.

LKP-ICT
Hoi ik ben meester Harry.
Ik geef al bijna 7 jaar het LKP-vak ICT op de Voorsprong. Dit doe ik altijd met veel
plezier en wil dit zeker nog lang blijven doen. Ik hou af en toe van een grapje, mits
er hard gewerkt wordt. Wij zijn momenteel bezig met robotica met de kinderen.
Met vriendelijke groet,
Meester Harry.

Groep 3B
De kinderen zijn hard aan het werk in groep 3B.
We hebben in deze korte tijd al 18 letters geleerd en kunnen al veel woordjes,
zinnen, verhaaltjes en boekjes lezen. Hier zijn wij heel trots op! De boekjes die
we hebben gelezen, zetten wij in onze boekenkast op de computer.
Zo kunnen we bijhouden hoeveel boekjes we al uit hebben.
Ook kunnen we elkaar tips toesturen voor
een nieuw boekje. Wij kunnen alle letters
ook al schrijven. Dat is soms moeilijker dan
je denkt!
Met rekenen zijn wij begonnen met het
uitrekenen van de eerste sommetjes.
Wij hebben geleerd wat rekentaal is en dat
we daarmee een rekenverhaaltje heel kort
kunnen opschrijven.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!
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Groetjes van de kinderen van groep 3B!

Groep 4A
Hallo allemaal,
Wij schrijven een stukje over de kinderen in groep 4A.
De kinderen hebben de afgelopen periode veel gewerkt aan het thema ‘vriendschap’ en waren erg
enthousiast. Ze hebben goed samengewerkt met verschillende opdrachten en er komen mooie
dingen uit voort. Zo ben ik heel tevreden over het saamhorigheidsgevoel en de vriendschappen in
de groep. Ze zijn lief voor elkaar en zorgen dat iedereen erbij hoort.
We gaan verder met het thema ‘gevoelens’. Daar kunnen ze al goed over vertellen. Ik ben erg blij
met deze lieve en gezellige groep. Het is/wordt een heel mooi schooljaar met elkaar en het is
ongelooflijk mooi hoeveel ze leren in deze groep.
Wij zijn echt trots op onze kids!
Groetjes, juf Monique en juf Perlita.
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