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Belangrijke
data
Do 13 december
Informatieavond in
zwembad de Houtzagerij
van 19:45 tot 20:30 uur
Wo 19 december
Kerstdiner
Inloop 17:00 uur;
Uitloop 18:45 uur
Do 20 december
LKP optredens
Vr 21 december
Laatste schooldag
Kinderen ‘s middags vrij
Ma 24 december t/m
Vr 4 januari 2019
Kerstvakantie
Ma 7 januari
Studiedag
Alle kinderen vrij

Van de directie
Van de directie
* December is toch altijd weer een bijzondere maand in een schooljaar.
Met net het Sinterklaasfeest achter de rug beginnen we maandag al weer aan de laatste
twee schoolweken van 2018. In de laatste week is er natuurlijk het traditionele kerstdiner
op woensdag. De donderdag erna zijn er de LKP-presentaties. Vrijdag 21 december zijn de
kinderen om 12:30 uur vrij en begint de kerstvakantie.
* Iets anders is de overlast in de gangen bij de kleutergroepen.
Van groepen die bijvoorbeeld van- en naar LKP lessen gaan in computer-, techniek-, of
muzieklokaal wordt al gevraagd om zo min mogelijk het werk van de kleuters op de gangen
te storen. Dit verzoek richten we nu ook aan ouders met peuters:
Beste ouders, wilt u bij het halen en brengen van uw peuter(s) rekening houden met het
werk van de kleuters in de gangen? Het is heel vervelend als een bouwwerk in de
blokkenhoek, waaraan kinderen hard hebben gewerkt en waar ze trots op zijn, in een
onbewaakt ogenblik door een peuter omver gegooid wordt. Houd dus uw kind bij u en zorg
ervoor dat ze niet aan de spullen komen in de werkhoeken op de gang.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
* De kinderen van De Voorsprong die hebben meegedaan aan de
Kinderpostzegelactie hebben een mooi bedrag binnengehaald. Hiermee
kunnen veel kinderen weer geholpen worden. Wij zijn trots op onze
leerlingen die zich hebben ingezet voor andere kinderen!
Bij deze willen wij de heer en mevrouw Choprak en mevrouw Samira
Agness van harte bedanken voor de door hun verleende diensten i.v.m.
de kerstviering op school. Tenslotte wensen wij alle kinderen en ouders
alvast prettige feestdagen en een fijne vakantie.
Namens het team,
Michiel Strengers.

Informatieavond over zwemles
Wilt u meer weten over zwemles in de Haagse zwembaden? Kom dan naar 1 van de
informatieavonden over zwemles die de gemeente organiseert in zwembad de Houtzagerij.
De volgende informatieavond is op donderdag 13 december.

MIJNSCHOOLINFO
Beste ouders / verzorgers,
In onze vorige nieuwsbrief hadden wij al
aangekondigd dat wij de nieuwsbrief voortaan
digitaal gaan versturen en niet meer printen
op papier. Dit is de eerste nieuwsbrief die wij
volledig digitaal sturen. Dit levert voor ons een
grote besparing op en nu weten wij zeker dat
de ouders de brief ontvangen. Nog niet alle
ouders hadden zich aangemeld voor
Mijnschoolinfo en zouden dan belangrijke
informatie gaan missen. Daarom hebben wij
aan juf Nejla gevraagd of zij de e-mail
adressen alvast in de computer kan invoeren,
zodat u deze stap niet meer hoeft te doen.
Lekker makkelijk voor u als ouder.
Zij kan echter maar één kind koppelen aan een
mailadres, heeft u meerdere kinderen bij ons
op school, dan kan u met de brief koppelcodes
zelf inloggen en een extra kind
koppelen.
U heeft van mijnschoolinfo.nl een bericht
ontvangen waarin zij vragen om een
wachtwoord voor uw account aan te maken.
Hiermee kunt u dan zelf inloggen in ons
systeem en bijvoorbeeld uw kind ziek melden
(dit kan natuurlijk ook nog per telefoon voor
09:00 uur).
OBS De Voorsprong.

Medewerkers van het zwembad vertellen u tijdens de informatieavond graag meer over:



waar en bij wie u zwemles kunt volgen



het belang van zwemles



voor welke diploma’s er bij de gemeente wordt opgeleid



hoe en wanneer u kunt inschrijven voor zwemles



wat de wachttijden en kosten zijn



hoe de zwemlessen bij de gemeente zijn georganiseerd.

Wanneer
Donderdag 13 december 2018 en donderdag 24 januari 2019
Van 19:45 tot 20:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur met koffie en thee.
Waar
Zwembad de Houtzagerij
Hobbemastraat 93
2526 JG Den Haag
Graag tot ziens in De Houtzagerij.
Meer informatie over zwemles vindt u op www.denhaag.nl/zwemles

Een kasteel voor Sinterklaas
De kleuters van groep 1/2A kregen een brief van de Sint.
Hij vroeg hun een ontwerp te maken voor een nieuw
Sinterklaaskasteel. Ze bouwden veel kastelen in de
blokkenhoek. Ook maakten ze bouwtekeningen.
Sinterklaas vond de kinderen heel knap. Hij zal de foto’s
van de bouwsels en de bouwtekeningen zeker gebruiken
om inspiratie op te doen voor een nieuw
Sinterklaaskasteel.
De kinderen speelden zelf ook Sinterklaas. Er werden
namen in het grote boek geschreven en er werden
cadeautjes in de zak gedaan.
Ook waren er pepernoten. Die moesten steeds geteld en
gedeeld worden. Om die pepernoten te vinden moesten we
goed zoeken. Daar was wel een speurtocht voor nodig…

Groep 1/2A.

Juf Soukaina
Beste ouders,
vanaf heden sta ik samen met juf Suzy voor de klas van uw
kind. Mijn naam is Soukaina.
Ik loop stage op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in
groep 7A.
Ik kijk uit naar een ontmoeting met de ouders van mijn
leerlingen.

Handbaltoernooi

Juf Soukaina.

Op 26 september hebben een aantal kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 meegedaan met het handbaltoernooi voor basisscholen van Den Haag. Alle teams hebben
heel goed gespeeld en vooral heel sportief. De jongens van de groepen 6 werden
tweede. De meisjes van de groepen 5 en 6 samen hebben de eerste plaats behaald;
ze zijn dus kampioen geworden. De jongens van de groepen 7 hadden het zwaar,
maar werden toch kampioen. De jongens van de groepen 8 hadden ook sterke tegenstanders, maar wisten nog tweede te worden.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

De meisjes van groep 8 haalden een gedeelde eerste plek, maar hadden helaas 1
doelpunt meer tegen dan de andere nummer 1, dus werden ze uiteindelijk ook
tweede. Alle kinderen die mee hebben gedaan worden van harte gefeliciteerd, want
jullie zijn allemaal eerste of tweede geworden en dat is bij geen enkele andere
school nog gelukt. Op 31 oktober was het veldvoetbaltoernooi helaas alleen voor de
groepen 8. De meisjes werden tweede, maar de jongens werden kampioen en
mochten naar de finale op 7 november. Daar moesten ze tegen hele sterke tegenstanders spelen, maar ze deden dat heel erg goed en waren vooral weer erg sportief. Ze eindigden echter op de vierde plaats.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Alle kinderen, juffen en meesters wilden alle ouders die de kinderen hebben gebracht en gehaald hartelijk bedanken. Zeker de ouders die de hele middag erbij zijn
gebleven om een van de teams te begeleiden.

Ter introductie
Ik ben meester Peter en ik coördineer het buitenspel tussen 11:30 uur & 13:30 uur Ik ben 60 jaar (in februari) en vader
van meester Yoran die de coördinator is van alle LKP buitensport in Den Haag en tegenwoordig ook in Rotterdam.
Zo vader zo zoon! Het leuke van dit werk is dat je de kinderen door middel van sport en spel hun gedrag positief probeert te
beïnvloeden. Dit doe ik samen met meester Noah, meester Abdel, meester Othman en meester Laurens. We benaderen de
kinderen vooral door vragen te stellen, zodat ze nadenken over het spel, maar ook over hun gedrag.
Samen spelen, samenwerken, respect voor elkaar zijn zo enkele doelstellingen die wij hanteren.
Alvast fijne feestdagen en een gelukkig, gezond, sportief sport- en speljaar in 2019.
Met vriendelijke groet,
Meester Peter.
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