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Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

 

Zoals velen van u hebben gezien, is de vloerbedekking in de gang naar de  
kleuterlokalen vervangen. De reden was dat mensen uitgleden op dat schuine 
stukje vloer. Via de MR (medezeggenschapsraad) werd dit probleem aangekaart.  
Dit stuk van een druk belopen route is daarmee veiliger geworden.  
Bedankt MR! 
 
Het binnenkomen van kinderen en ouders willen we ’s ochtends graag via de  
ingang van de school bij de grote speelplaats. De laatste tijd zien we 
steeds meer kinderen en ouders, die al dan niet met aanbellen, gebruik maken 
van de ingang aan de Ruijsdaelstraat.  
 
Dit is NIET DE BEDOELING, ook al begrijpen we dat deze route voor sommigen 
korter is! 
 
Voortaan ’s ochtends ALLEEN VIA DE GROTE SPEELPLAATS naar binnen gaan. 
 
Graag rekening houden hiermee! 

 

De werkzaamheden in de kleedruimten van de gymzaal zijn ook al afgerond. 

Met ingang van maandag kunnen de douches na gymnastiek dus weer gebruikt 
worden. 

 

De directie. 

Mevrouw Samira van de oudergeleding heeft 
namens de M.R. op maandag 22 januari 2018 
een gesprek gehad met de heer Sven  
Mittertreiner (beleidsmedewerker Verkeer) 
omtrent de verbetering van de  
verkeersveiligheid rondom onze school.  

 

De heer Mittertreiner heeft in dat gesprek een 
en ander toegezegd en mevrouw Samira heeft 
ondertussen per e-mail een conceptverslag 
van de besproken punten ontvangen. Dit  
gebeurde afgelopen 26 januari.  
 
In een van onze volgende nieuwsbrieven  
hopen wij jullie meer informatie over dit  
onderwerp te kunnen geven. 

 

De M.R. 

Verbetering verkeersveiligheid 

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


 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Deze periode hebben wij in groep 6 onze  
boekbesprekingen. De kinderen vertellen dan over het 
boek dat ze hebben gelezen. 
 
Enkele kinderen hebben hun boekbespreking al gedaan. 
 
Ze hadden prachtige  
PowerPoint presentaties gemaakt.  
 
Ook konden ze enthousiast, 
goed en beknopt vertellen over 
hun boek. 
 
Zoals iedereen inmiddels 
weet……lezen is erg belangrijk 
en kan heel leuk en grappig 
zijn! 
 
Groep 6B. 
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Nieuws uit groep 6B 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Oproep: Meer kinderen op muziekles 
Ik wil graag een oproep doen.  

 

Ik merk namelijk steeds vaker dat leerlingen aan mij vertellen dat ze  

(in hun vrije tijd) op gitaar-, keyboard- of zangles gaan. Dat maakt mij 

heel vrolijk, want mede hierdoor zie ik ook steeds meer muzikaal talent in 

de school!  

 

Dus bij deze aan alle ouders: zeg vooral JA tegen je kind als hij of zij graag 

op muziekles wil, want volgens mij zijn we hard op weg om een van de 

meest muzikale basisscholen in Den Haag te worden!!  

 

Groeten van een trotse meester Rik. 

Groep 7B 
In groep 7B zijn we druk bezig met het leren van  
nieuwe dingen. Het gemiddelde berekenen bij rekenen, 
wat is een afleiding bij taal en moeilijke woorden bij 
spelling.  
 
We hebben net bij geschiedenis de Romeinen en de 
Grieken afgerond. Dit hebben wij gedaan met een toets 
en een toneelstukje. De kinderen hebben zelf een  
verhaal gemaakt en dit geoefend met juf Rosa.  
 
De gladiatoren, de senaat, Julius Caesar en Cleopatra 
kwamen voorbij. Het was heel leuk om te zien en te 
maken. Zoals u kunt zien, zijn we lekker bezig met  
leren.  
 
Groep 7B. 


