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Nieuwsbrief
OBS DE VOORSPRONG
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Belangrijke
data

MijnSchoolInfo
Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd over het gebruik van MijnSchoolInfo.
Een grote groep ouders hebben zich inmiddels aangemeld, dank hiervoor.
Deze aangemelde ouders krijgen deze keer de nieuwsbrief nog zowel op papier als digitaal.

16 oktober
5B Museon 09:15 uur

Er zijn helaas nog genoeg ouders die zich niet aangemeld hebben, deze missen straks
belangrijke informatie.

17 oktober
6A/6B van Goghles

Hierbij nogmaals de oproep om u aan te melden bij MijnSchoolInfo.
Mocht u de brief met koppelcode niet meer hebben, neem dan contact op met de
administratie van de school. U krijgt dan een nieuwe brief.

17 en 18 oktober
Vorderingsgesprekken
18 oktober
gr7+8 Generation Discover

Met vriendelijke groet,
OBS De Voorsprong.

Herfst in de groepen 1/2

19 oktober
5A Museon 10:45 uur
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
Alle kinderen vrij
1 en 2 november
Studiedagen
Alle kinderen vrij

In de groepen 1-2 wordt er gewerkt aan het thema herfst.
De klassen worden extra gezellig door de herfstkleuren.
De leerlingen van groep 1/2 B hebben een herfstbos gemaakt. Ook hangen er heel veel
leuke uiltjes en mooi geverfde herfstbladeren. Er wordt gewogen met kastanjes en eikels
en er wordt geteld met spinnen en dennenappels. In de huishoek wonen nu kabouters,
deze zorgen voor de bosdieren.
Het thema van de kinderboekenweek is vriendschap. Ook de dieren in het
bos zijn vrienden en helpen elkaar. Dit lezen wij bijvoorbeeld in het boek:
Mama kwijt. Daar helpt de eekhoorn de kleine uil om zijn mama terug te
vinden

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

Volgende week is er een theatervoorstelling in de school voor de groepen
1/2 en 3. Deze gaat ook over vriendschap en wordt vast heel leuk om
naar te kijken.

