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Vr 12 april 

Koningsontbijt &  

Koningsspelen 

16-17-18 april 

CITO-eindtoets 

Groepen 8 

Do 18 april 

Paasbrunch  

Vr 19 april 

Goede vrijdag 

Alle kinderen vrij 

Ma 22 april - Vr 3 mei 

Meivakantie 

Alle kinderen vrij 

Belangrijke 
data  

Beste ouders, 

Op dinsdagochtend 2 april werd er 

een presentatie gegeven door 

Mammarosa over borstkanker.  

 

Een onderwerp dat zelf door  

moeders aangedragen werd.  

De opkomst was daardoor wel  

teleurstellend. Slechts 23 vrouwen 

woonden deze bijeenkomst bij. Dat 

terwijl alle oudste kinderen een 

brief ontvangen hadden met een 

uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

 

Op dinsdagochtend 9 april kunt u 

een presentatie van Viertaal  

bijwonen. Ook in het buurthuis 

vanaf 8.45 uur. Onder het genot 

van een kopje koffie of thee wordt 

u uitleg gegeven over taal, logope-

die en wat hier allemaal bij komt 

kijken. 

 

Een belangrijke bijeenkomst, zorg 

dat u erbij bent! 

Op 27 maart 2019 vond de Nationale Dyslexie Conferentie plaats in Ede. 
 
Ik ben daar namens de school naar toe geweest. Dat ik niet de enige leerkracht was, 
bleek al gauw. Het gebouw, wat gewoonlijk dienst doet als bioscoop, stroomde vol 
met juffen en meesters uit het hele land. Het bleken er meer dan 1200 te zijn! 
 
De dag begon met een indrukwekkende film. In de film kwamen allerlei kinderen met 
dyslexie aan het woord. Elk kind deed een persoonlijke oproep aan zijn of haar  
leerkracht met de vraag om begrip en vooral ook om extra aandacht en hulp.  
De film raakte me, omdat deze kinderen blijkbaar nogal eens ondervinden dat er te 
weinig rekening met hen wordt gehouden in het onderwijs. 
 
Op onze school wordt er ook regelmatig dyslexie bij kinderen geconstateerd.  
Voorafgaand aan het krijgen van een dyslexieverklaring heeft het desbetreffende kind 
vaak al een lange en soms moeizame weg bewandeld op het gebied van lezen en 
spellen. Gelukkig hebben wij op De Voorsprong de mogelijkheid om leerlingen met 
leesproblemen en bij vermoeden van dyslexie, al vanaf groep 3 extra te begeleiden!  
 
Voor ouders met een dyslectisch kind ligt er ook een taak. Het is van groot belang om 
met uw kind te lezen en bij het eventuele huiswerk te begeleiden. Bent u zelf niet in 
de gelegenheid, dan kan een oudere broer of zus natuurlijk ook hulp bieden. 
 
De dag bestond verder uit het volgen van verschillende interessante workshops waar 
je van te voren op in kon tekenen. Er was ook een informatiemarkt met o.a. stands 
van educatieve uitgevers en leveranciers van oefenmaterialen en ICT-hulpmiddelen.  
Het bijwonen van deze conferentie heeft mij in ieder geval nog meer geïnspireerd en 
gemotiveerd om kinderen met leesproblemen beter te helpen bij hun ontwikkeling. 
 
Juf Paula de Vries. 

Nationale Dyslexie Conferentie 

Groep 6A 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Maandag 4 maart ben ik met heel veel plezier gestart op De 
Voorsprong in groep 6A. Ik zal mij eerst even voorstellen;  
ik ben juf Marja en ik ben 59 jaar. Ik woon sinds kort weer in 
Den Haag waar ik in 1980 als juf gestart ben op de Tweezaam-
school, dat is nu De Springbok.  
 
Afgelopen 19 jaar heb ik in Harderwijk gewoond en gewerkt in 
Ermelo, maar nu toch weer terug in Den Haag, waar ik met heel 
veel enthousiasme ben ontvangen op de Voorsprong.  
Dat was een heel fijn en warm gevoel! 
 
Samen met mijn groep 6A gaan we er een fijne en leerzame tijd van maken.  
Ik heb er echt heel veel zin in! 

 

Juf Marja. 


