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Herfstwandeling 

 

 

 

 

Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

 

 

Groep 1-2 C maakte gisteren een herfstwandeling in het 
Zuiderpark. De kinderen waren heel enthousiast en blij 
met dit leuke uitstapje.  
 
Wij hadden genoeg ouders voor de begeleiding van de 
kinderen en ook zij hebben een grote bijdrage geleverd 
om deze wandeling succesvol te laten verlopen.  
Hierbij wil ik de ouders nogmaals bedanken voor hun  
onmisbare hulp. 
 
De kinderen hebben veel blaadjes, dennenappels en  
eikels kunnen verzamelen. En natuurlijk niet te vergeten:  
wij zijn ook een aantal soorten paddenstoelen  
tegengekomen.  
 
Aan het eind van de wandeling zijn we nog even  
uitgeweken naar de kinderboerderij en de speeltuin. Toen 
wij op school aankwamen, waren de kinderen erg moe.  

 

Groep 1-2C. 

 

Na een leuke zomervakantie zijn we weer terug op 
school; nu moeten we als kinderen van groep 7  
aan de slag en de leerstof is dus iets moeilijker dan in 
het vorige  jaar. We werken in de klas heel hard en er 
zijn gelukkig ook buiten de school wat andere leuke 
activiteiten waar we soms aan deel kunnen nemen, 
zoals het GENERATION DISCOVER FESTIVAL op het 
Malieveld.   
 
Woensdag 4 oktober was het zover: wij en de  
kinderen van groep 8 gingen samen met onze leerkrachten met de tram naar het 
Malieveld voor dat festival. Het was een spannende dag voor ons.  
 
Dankzij meester Jos van techniek hebben we daar een leuke ochtend mogen 
meemaken. Wij hebben daar allerlei technieken kunnen bekijken en we hebben 
zelf ook actief aan bepaalde activiteiten kunnen deelnemen. Zo hebben we vooral 
ook goed kunnen ervaren wat allemaal mogelijk is met bepaalde technieken.  
 
Laatste dag voor de herfstvakantie was superleuk. We hebben goed voorgelezen 
aan de kinderen van de groepen 3.  

 

   

Groep 7 

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


 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Iedereen is welkom op het Natuur- en Techniekspektakel op zondag 26  
november a.s. tussen 12.00 en 16.00 uur. 

  

Kom je gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en hele familie naar het 
Natuur-en Techniekspektakel? De toegang is gratis! 
We halen Naar Buiten! naar binnen, dus ga je op kleinebeestjessafari.  
Wil je weten wat een uil heeft gegeten, pluis dan een uilenbal uit.  
Ben je een techneut, dan kun je een mini-hut bouwen.  
Zo is er voor iedereen wel wat te doen.  
 

Wethouder Joris Wijsmuller opent om 12:00 uur met een spannend  
Avonturen-pad het Natuur- en Techniekspektakel. Zorg dat je erbij bent! 
 
Plaats: 
Haagse Hogeschool,  Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag 
 
Vergeet je 50 dingenkaart niet! 
 
Je kunt tijdens het spektakel een aantal dingen afstrepen. 
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/naarbuiten 

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

Natuur- en Techniekspektakel 2017 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Voorlezen 
De kinderen van groep 5B hebben met veel plezier voorgelezen aan de 

kleuters van juf Aysel en juf Els. Van tevoren hebben de kinderen veel  

geoefend in de klas, zodat ze zeker wisten dat ze het boek zonder fouten 

en met de juiste intonatie konden voorlezen. De kinderen vonden het heel 

leuk om te doen, maar soms ook wel moeilijk! De kleuters blijven niet altijd 

lekker rustig zitten… 

 

Voorlezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.  

Kinderen leren veel nieuwe woorden uit boeken en ze leren hoe goede  

zinnen worden opgebouwd. Daarnaast leren kinderen door voorlezen  

verhalen beter begrijpen. Hierdoor wordt het makkelijker om zelf een boek 

te lezen en wordt een kind dus beter in “begrijpend lezen”.  

 

Het is dus heel belangrijk dat er ook thuis aan kinderen wordt voorgelezen!  

ICT 
Hoi ik ben meester Harry. 
 
Ik ben al ruim 4 jaar werkzaam op deze 
school. Ik geef les in ICT aan de kinderen.  
Ik geef ze les in Word en PowerPoint. 
 
Ik vind dit één van de fijnste scholen om op 
te werken. Er hangt altijd een fijne sfeer  
tussen collega’s en kinderen. 


