
      
                  
                              

           Nieuwsbrief 
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Juli / Augustus 2019 

Jaargang 17, Nummer 11 

Ma 8 t/m vr 12 juli 

Rapportbesprekingen. 

Di 16 juli 

Afscheid groepen 8. 

Diplomauitreiking. 

Wo 17 maart 

LKP optredens van 

09:00 uur tot ±10:00 uur 

Vr 19 juli 

Laatste schooldag 

Kinderen 12:30 uur vrij. 

Ma 2 september 

Eerste schooldag 

Belangrijke 
data  

 

In groep 5 leer je, net als in groep 4, rekenen, lezen, taal en spelling. Maar er komen ook 
een paar vakken bij, zoals Blits. Ook met LKP veranderen de vakken. In plaats van dansen 
krijg je muziek en de boekenclub wordt vervangen door computerles. 

Maar het spannendste van alles is toch wel het zwemmen. Sommige kinderen kunnen al 
zwemmen en hebben een zwemdiploma. Andere kinderen vinden het zwemmen een beetje 
eng en dan duurt het wat langer voor ze met hun hoofd onder water durven of voordat ze 
op hun rug durven te drijven. Hoe spannend ze het aan het begin van het schooljaar ook 
vonden, alle kinderen gaan nu graag zwemmen en er zijn ook een flink aantal kinderen die 
hun diploma dit jaar gehaald hebben. Er komt nog een ronde diplomazwemmen aan op 
donderdag 11 juli en ik ben heel benieuwd wie er dan met een diploma terug naar school 
komt. 
 
Juf Anne. 

Groep 5A 

Sportdag 
Woensdag 26 juni hadden we de jaarlijkse sportdag op het Vermeerpark. Er waren weer 
heel veel verschillende spelletjes en sporten waarbij de leerlingen zich op stuk konden  
bijten.Er werd heel leuk en sportief gespeeld en wat nog veel belangrijker was; er werd 
heel veel gelachen . 

Ik heb heel veel lachende bezwete gezichten gezien en werd daar erg blij van. Sommige 
collega’s lieten zich ook niet onbetuigd en gingen helemaal los, hetgeen ook door de  
kinderen erg op prijs werd gesteld. Dit fenomeen had ik ook al waargenomen op de school-
sportolympiade een week geleden, ha, ha, ha. Daar krijg je als beweeg agoog een warm 
hart van en zou ook ouders niet misstaan, zeker niet als voorbeeld voor de kinderen . 

De sportdag werd uitstekend geleid door de meesters Jeroen en Tim, die werden  
ondersteund door studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en door  
studenten van het Mondriaan college, allen gevestigd in de sportcampus in het Zuiderpark.  

De sportdag zelf was heel goed voorbereid door meester Tim, Jeroen, Eric en juf  
Dorien. Er was een ijzersterke basis voor dit heerlijke sportgebeuren, dat weer moet  
wachten op het volgende schooljaar, net als jullie. 

Meester Willem. 

Elke vrijdag middag staat het vak wereldoriëntatie op het programma in groep 4a.  
We hebben al verschillende onderwerpen behandeld. Zoals de kubus, hiërogliefen, Chinese 
karakters, onweer en bliksem, verschillende insecten en water. Tijdens het onderwerp  
insecten hebben we als eerst de honingbij behandeld. De honingbij is een bijzonder dier en 
erg belangrijk voor de natuur. De kinderen hebben tijdens deze les geleerd wat een  
honingbij is, hoe die eruitziet, waar en hoe ze leven, waarom ze zo belangrijk zijn in de 
natuur en hoe honing nou eigenlijk wordt gemaakt (iiieuuw!!!! riepen ze toen). 

Op de verschillende foto’s is te zien hoe de kinderen om de beurt via een stereomicroscoop, 
een honingbij van dichtbij bekijken. Wat ze met de blote ogen niet kunnen zien, kan nu in 
details wel, via de stereomicroscoop. Ze hebben de kop en de vleugels van dichtbij gezien 
en hebben het stuifmeelzakje ontdekt. De kinderen vonden het een BIJzonder leuke en 
leerzame les. 
 
Groetjes juf Monique en juf Perlita. 

Een bij in de klas 



 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Dinsdag 25 juni zijn de leerlingen van groep 8 naar Nemo in Amsterdam geweest. 
Nemo is hét museum dat gaat over techniek en wetenschap, dus een mooie  
afsluiting voor de Wetenschap en technieklessen die ze wekelijks hebben gekregen.  
 
Aangekomen in een tropisch Amsterdam werden we afgezet voor de ingang van het 
Scheepvaartmuseum. We moesten nog 100 meter lopen om bij Nemo aan te komen. 
Daar werden we ontvangen door begeleiders van Nemo en nadat alle tassen in de 
kluis opgeborgen waren, verdeelden we ons over de vier etages, twee voor de lunch 
en twee na de lunch. 

Voor de pauze zagen ze veel over constructies: hoe zet je een torenflat in elkaar en 
hoe bouw je een sterke brug. Iets wat ze ook in de klas hebben kunnen oefenen. 
Ook zagen ze een demonstratie over transmissies en konden ze zien hoe een  
robotarm werkt. 

Tijdens de pauze mochten we lunchen op het dak van Nemo vanwaar een  
schitterend uitzicht was over Amsterdam. Sommige kinderen hadden nog de energie 
om bij een temperatuur van 35 graden de trap met 120 treden op en neer te lopen. 

Na de lunch werden enkele natuurverschijnselen uitgelegd die de kinderen dagelijks 
tegenkomen, zoals: waarom een trui knettert wanneer je deze uit doet en hoe een 
regenboog ontstaat. 

Heel erg intrek bij de kinderen was de tentoonstelling Teenfacts. Daar kregen ze 
uitleg over pubertijd. Voor enkele kinderen al herkenbaar. Hier vonden ze  
antwoorden op de vraag, waarom weet ik alles beter dan de juf of meester? Wat zijn 
jeugdpuistjes? Hoe kom ik van mijn jeuk af? Van de dance machine waren ze niet af 
te krijgen. O ja, bij één onderdeel waren ze even vergeten wat hun geboortejaar was 
en deden ze zich ouder voor om binnen te mogen komen. 

Op de terugweg naar Den Haag is er nog wat verteld over wat er onderweg nog aan 
techniek te zien was, zoals Schiphol en de windmolens bij Roelofarendsveen, maar of 
dit bij veel leerlingen binnengekomen is, blijft de vraag want zij waren inmiddels in 
diepe slaap verzonken. 

Aan de ouders: uw zoon/dochter heeft vast aangegeven nog een keer naar Nemo te 
willen. Tip voor een leuke zomervakantiedag. Nemo is makkelijk te bereiken met de 
trein. Van het Amsterdam Centraal Station is het 10 minuten lopen. Combineer het 
met een rondvaart en u bent verzekerd van een geslaagde dag. De entreeprijs is  
€17,50. Heeft u een museumjaarkaart, dan is de toegang gratis. 

Jos van Setten, techniekdocent. 

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

Leerzame afsluiting technieklessen: excursie NEMO 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Het schooljaar zit er weer bijna op! Wat hebben we veel leuke dingen gedaan dit jaar met de groep. We hebben een leuke 
speurtocht met letters gedaan in het Kinderboekenmuseum. In de herfst hebben we een wandeling in het bos gemaakt.  
En pas zijn we met de groep naar de kinderboerderij geweest voor een leuke les over de dieren en de boerderij.  
 
Al deze activiteiten waren heel erg leuk en hadden we niet kunnen doen zonder de hulp van de ouders! 
Ook staat de grote schoonmaak van de spelletjes in de klas weer voor de deur; hier hebben zich ook 
alweer veel ouders voor aangemeld!  
 
Ouders van groep 1/2C, super hartelijk dank voor al deze hulp!!! 

Groep 1/2C 


