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Alle kinderen vrij 
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Wat wordt er veel ontdekt en geleerd in het technieklokaal! 
 
De kleuters leren en ontdekken de winter. Wat voel je als je een ijsklontje in je hand 
hebt en hoe krijg je je handen dan weer warm? We maken sneeuw van maizena en 
scheerschuim en ook van een luier. Open knippen, water erin, plukken en jouw 
sneeuw is klaar!  
 
En dan natuurlijk ermee spelen, samen met Olaf. Hoe ziet een sneeuwvlok eruit als je 
heel goed kijkt. Met lijm, zout en waterverf gebeuren er mooie dingen. 

 

En dan de groepen 3 en 4… deze kinderen leren en ontdekken hoe een stroomkring 
werkt. Zij hebben geëxperimenteerd met klei en citroenen en moesten zorgen dat hun  
lampje ging branden.     

Techniek is top!!! 

Groep 7B 
Wij zijn groep 7B, de leukste klas van de school (vinden wij zelf) ……   
 
In onze klas zitten Ömür, Basma, Mohammed, Maroua, Cinar, Efe, Burak, Berat,  
Richard, Veronica, Yagmur, Yassin, Nissreen, Achmed, Fatma, Zeynep en Ayman. 
 
Nog een jaar en een paar maanden en dan gaan we De Voorsprong verlaten en naar 
de middelbare school. Maar eerst moeten we nog heel veel leren… 
 
Dit jaar zijn we hard aan het werk om nog veel te leren. Met rekenen zijn we nu bezig 
met allerlei onderdelen, zoals; procenten, breuken, kommagetallen, deelsommen met 
rest, inhoudsmaten herleiden, vierkante kilometers en nog veel meer. 
 
Tijdens de spellinglessen leren we dit jaar ook werkwoordspelling, wat is de persoons-
vorm, het onderwerp, woordenboekenvorm, deelwoordvorm, tegenwoordige- en  
verleden tijd, regelmatige en onregelmatige werkwoorden en natuurlijk ‘hoe schrijf je 
allerlei woorden’. 
 
Bij de geschiedenislessen hebben we het nu over de Grieken en Romeinen.  
In de aardrijkskundelessen behandelen we dit jaar Europa.  
 
In de lessen SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) bespreken we allerlei dingen met  
elkaar. Een paar voorbeelden zijn; Welke afspraken en regels zijn nodig in de klas of 
op school? Wat gaat er goed of niet zo goed? Hoe lukt het samenwerken met elkaar?  
 
Maar één van de belangrijkste is……. Hoe voel je je op school?   
Als je zin hebt om naar school te gaan, lukt het leren ook beter! 
 
Groetjes van groep 7B. 



 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Zaterdagochtend 22 december 2018, tijdens de laatste oefenochtend van KNRM  
Scheveningen heeft de Scheveningse reddingboot Kitty Roosmale Nepveu kerstbroden 
bezorgd op schepen die voor de Scheveningse kust tijdens de kerstdagen voor anker 
liggen. Deze actie is bedoeld om de zeelui aan boord van deze “ankerliggers”, die de 
feestdagen niet thuis in familiekring kunnen doorbrengen, wat afleiding te bezorgen 
door kerstbroden en kerstwensen af te leveren. 
 
De kerstwensen zijn afkomstig van kinderen van twee basisscholen. De Scheveningse 
basisschool De Vuurtoren en Haagse basisschool De Voorsprong besloten, toen ze 
hoorden van de KNRM actie, spontaan om hier aan mee te werken door kinderen uit de 
groepen 6, 7 en 8 werkstukjes te laten maken. 

Normaliter komt de Kitty meestal alleen in het ankergebied als er zich aan boord van 
een van deze schepen een zieke of gewonde  bevindt, om deze van boord te halen en 
naar de vaste wal te brengen. 

De kerstbroden die gesponsord zijn door bakkerij van Maanen uit Katwijk werden aan boord van de schepen  
enthousiast ontvangen en de KNRM vrijwilligers werden hartelijk bedankt voor deze bezorgactie en de goede wensen. 

De schepen waar de Kitty de kerstbroden heeft afgeleverd zijn het containerschip Wilhelm, de chemicaliën tanker  
Ramanda en het zware lading schip Treasure. 

Arie Verbaan. 
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Kitty bezorgt kerstbroden  

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Paspoortlessen 

Beste ouders, 
 
Zoals jullie bekend heeft enige tijd terug 1 van de 3 M.R.-leden van de oudergeleding zich teruggetrokken uit de M.R., omdat 
dat lid voor het M.R.-werk geen tijd meer kon vrijmaken. Op onze herhaalde oproep, heeft om dezelfde reden ook niemand 
van het team gereageerd. Dat betekent dus dat we momenteel het M.R.-werk met maar 2 P.M.R.-leden moeten voortzetten. 
De oudergeleding bestaat nog uit dezelfde 3 leden.  
 
Wij hopen dat we op korte termijn alsnog een aanmelding vanuit het team binnenkrijgen, waardoor de personeelsgeleding 
weer voltallig wordt. 
 
De M.R. 

Onderbezetting PMR 

In de groepen 8 zijn we op dit moment druk bezig met 

paspoortlessen. Deze worden gegeven door meester  

Mohammed Chaara.  

 

Het gaat in deze lessen om de talenten van de kinderen. 

Waar ben je goed in of wat vind je leuk. En niet alleen om 

de schoolvakken, maar ook andere talenten. Zingen, 

sport, presenteren, anderen helpen, koken, creatief zijn 

en ga zo maar door.  

 

Het is belangrijk om later iets te doen wat je leuk vindt.  

 

De kinderen van groep 

8 vinden het hele leuke  

lessen en doen  

enthousiast mee.  

 

Groetjes juf Marjolein. 


