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Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

 

Op De Voorsprong hebben zowel ouders als leerkrachten beiden inspraak.  Dat gaat via de  
Medezeggenschapsraad, die we, zoals u welbekend, ook wel de M.R. noemen.  
 
Meester Chanderdath (secretaris), juf Bahar en juf Deborah (voorzitter) zitten namens het 
personeel daarin en Mevrouw Nurcan K., mevrouw Samira C. en  
mevrouw Firdes Yesil D. namens de ouders. 
 
De M.R. komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel en kan over veel 
zaken meedenken en meepraten. Ook mag de M.R. met voorstellen komen of zich ergens 
hard voor maken. Vorig jaar bleek dat ouders de vloer bij het keukentje te glad en dus  
gevaarlijk vonden. De M.R. besprak dat met de directeur en er kwam een andere vloer. 
 
Ook zijn we al een tijd bezig om de gemeente zover te krijgen, dat ze iets aan de  
verkeersveiligheid rond de school doen. We hopen dat er in het najaar al wat maatregelen 
genomen worden. Zo krijgt de M.R. heel wat voor elkaar. 
 
Als u een idee heeft om iets in de school te verbeteren, dan kunt u daarvoor altijd  
aankloppen bij een M.R.-lid. Op deze manier kan iedereen een bijdrage leveren om van de 
Voorsprong een fantastische school te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Deborah. 

Over de M.R. 

Mijnschoolinfo.nl 
Met Mijnschoolinfo hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle school-informatie 
die op hun kind betrekking heeft. Met Mijnschoolinfo is er nooit meer informatie 'zoek’: de 
informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal 
in Mijnschoolinfo. Voor een betere communicatie tussen ouders en school is vóór de  
zomervakantie een voorzichtige start gemaakt met het systeem van Mijn School Info (MSI). 
De bedoeling is dat ouders informatie van school kunnen ontvangen op hun mobiele 
(smart)telefoon of via e-mail. Op die manier hoeft veel informatie, zoals de maandelijkse 
Nieuwsbrief of een bericht van een groepsleerkracht, niet meer met een papieren brief met 
ouders gedeeld te worden. Deze nieuwsbrief wordt dan niet meer op papier meegegeven! 
 
Ouders ontvangen alle informatie dan digitaal en kunnen later ook brieven terugzoeken. 
Papieren brieven blijven dan niet in de tassen van kinderen zitten of raken kwijt. 
In de begeleidende brief bij deze Nieuwsbrief staat uitgebreidere informatie en welke  
stappen u kunt doorlopen om uzelf aan te melden. Het is ons doel dat alle ouders zich ko-
mende periode aanmelden. Zo bent u nog beter op de hoogte. 

Groep 8A 
De zomervakantie is voorbij en we zijn alweer volop aan het werk. 
 
Voor de groepen acht is dit het laatste jaar, ook een spannend jaar. Afscheid nemen, er 
komen verschillende belangrijke toetsen, een nieuwe school zoeken, de film maken, de 
feestweek en ga zo maar door. Er volgt nog een ouderinformatieavond voor de groepen 8 
waarin wordt uitgelegd hoe het komende jaar zal verlopen. 
 
In de groep wordt er hard gewerkt. Er zal regelmatig huiswerk mee worden gegeven om te 
maken en/of te leren. Daarnaast hebben de kinderen dit jaar een werkstuk te maken, een 
spreekbeurt en een boekbespreking. Verder willen we veel met thema's gaan werken,  
bijvoorbeeld over vriendschap en het thema van de Kinderboekenweek.  
 
In groep 8 is het nog steeds belangrijk, dat uw kind thuis veel leest en daarom ook lid is 
van de bibliotheek. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. We gaan er met z'n allen 
een fantastisch jaar van maken! 
 
Groetjes groep 8A. 

http://www.facebook.com/DeVoorsprongDHS
http://www.facebook.com/DeVoorsprongDHS


 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Beste ouders, 

 

Ook dit schooljaar bieden wij u een aantal cursussen aan. 

We starten met VVE-THUIS, voor ouders van kleuters. 

Hierin volgen wij het programma waarmee uw kind in de 

klas werkt: Piramide. Zo leert u hoe u uw kind kunt helpen 

met o.a. spelletjes, taal, huiswerkboekjes en knutselactivi-

teiten. 

 

Daarnaast start ook de Speelochtend op 3 oktober a.s. een 

speelse cursus voor moeders en kinderen tot 4 jaar. 

Later dit schooljaar is er een kleine EHBO-cursus (4x) en 

Oumnia-Works (8x). 

 

Heeft u interesse in VVE-Thuis of 

de SPEELOCHTEND, dan kunt u 

zich aanmelden bij Juf Mirjam. 

OBS De Voorsprong    Ruysdaelstraat 11  - Telefoon: (070) 380 51 57     E-mail: administratie@obsdevoorsprong.nl 

VVE-thuis 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Schoolmaatschappelijk werk 

Juf Marije 
Bij deze wil ik met jullie delen dat ik Stichting Jeugdwerk en 
daarmee de Voorsprong ga verlaten. Per 17 september heb ik 
een nieuwe baan bij Stichting Aanzet in Vlaardingen. 
 
Het werd voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.  
Tot 1 oktober neemt meester Jos mijn lessen over, vanaf 2 
oktober geeft juf Suus de lessen aan de groepen 5 en 6. 
Ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor de fijne tijd op De 
Voorsprong en de fijne samenwerking. 
 
Groetjes Juf Marije. 

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. 
 
Bij vragen omtrent de opvoeding of het gedrag van het kind. Of vragen omtrent 
extra ondersteuning of aandacht bij verschillende omstandigheden in het gezin, 
kan ik meedenken en meekijken wat er nodig is. 

Voor het maken van een afspraak kan er rechtstreeks of via de intern  
begeleider of met de leerkracht van het kind contact opgenomen worden met 
mij.  
 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en overleg met derden gebeurt alleen als  
ouders daar toestemming voor geven. Dit geldt ook voor de gesprekken met 
het kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. 
  
Met vriendelijke groet, 
Juf Sezen.  

Meester Soeshiel 
Hallo iedereen, 

Mijn naam is Soeshiel en ik ben op school werkzaam als LKP-coördinator en Interne Cultuur Coordinator. 

Dit schooljaar staan er naast de reguliere LKP lessen, weer allerlei leuke projecten op de planning. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het GENERATION DISCOVERY evenement op het Malieveld, of alle verschillende  

voorstellingen en musea die we gaan bezoeken.  

Binnen het team van de docenten van het sportplein zijn er een aantal nieuwe gezichten. Bij deze heet ik de 

meesters Peter, Abdel en Sonny dan ook van harte welkom. Ik hoop dat we er met zijn allen weer een mooi, 

educatief en cultureel schooljaar van zullen maken met inspirerende lessen. 

 

Meester Soeshiel. 

Schoolzwemmen 
De zwemlessen zijn dit jaar op donderdag.  
Voor groep 6b eindigen de lessen om 15.30 u. 
Dit betekent dat deze kinderen pas rond 15.45 u. op school 
terug kunnen zijn.  
 
Als school hebben wij helaas geen invloed op deze planning 
van het zwembad. 
Wel hadden we ouders hier eerder over moeten informeren. 
Dat doen we bij deze alsnog en excuses dat ouders dit niet 
eerder van ons vernomen hebben. 

 

Groeten meester Michiel. 


