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Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

 

Klassenfoto’s 
Omdat ouders te weinig foto’s afnamen van de schoolfotograaf, was het voor de  
fotograaf niet interessant meer. Hij verdiende er te weinig mee, daarom zijn we er  
als school mee gestopt. Onder andere vanuit de MR is gevraagd om toch iets te  
organiseren, zodat tenminste elk jaar een klassenfoto gemaakt zou kunnen worden.  
Dat gaan we dit jaar uitproberen. We zullen de foto’s zelf maken, laten afdrukken en  
verspreiden. In het voorjaar, als er zicht is op aardig weer, willen we buiten  
klassenfoto’s maken van alle groepen. 
Als het zover is zullen we dit alle ouders en kinderen zo tijdig mogelijk laten weten. 
 
Meesters en juffen genoeg? 
Het zal voor de meesten geen verrassing zijn: het lerarentekort neemt snel toe! De 
onderwijsbonden hebben al vaak gewaarschuwd dat dit tekort eraan zat te komen.  
Ons bestuur (De Haagse Scholen) heeft samen met andere besturen onlangs een 
avond georganiseerd voor mensen die vanuit een ander beroep eventueel willen  
overstappen naar het onderwijs. Misschien levert dat iets op, maar waarschijnlijk niet 
snel genoeg. 
 
Met minder collega’s is het soms bijna niet te doen om bijvoorbeeld bij ziekte voor  
iedere klas een meester of juf beschikbaar te hebben. We proberen dat altijd, maar 
soms hebben we geen keus en worden kinderen verdeeld over andere groepen.  
Niet ideaal, maar we houden er rekening mee en er ligt altijd werk klaar, voor het  
geval dat verdelen nodig is. 
Groepen naar huis sturen hebben we gelukkig nog niet hoeven doen. 
 
Naast vervangingsproblemen bij ziekte van collega’s, kan het ook gebeuren dat  
iemand van De Voorsprong een leuke baan ergens anders vindt. Dat is nu ook het  
geval: juf Emine heeft besloten een baan te accepteren op een andere school per  
1 april. Zij heeft dit de kinderen van de groepen waarin zij lesgeeft inmiddels verteld. 
Natuurlijk vinden wij het heel erg jammer dat zij ons gaat verlaten, maar we gunnen 
haar natuurlijk ook een overstap naar een heel nieuwe schoolomgeving. 
 
Na zoveel jaren trouwe dienst (we gaan haar heel erg missen!) willen we haar  
bedanken voor alles wat zij voor kinderen, ouders en collega’s heeft betekend! 
Uiteraard wensen we Emine heel veel succes en plezier toe in haar nieuwe baan. 
 
Er is door het vertrek van Emine een vacature bij ons. Het zal moeilijk worden om  
een nieuwe juf of meester te vinden. Ook van andere scholen in de buurt en in de stad 
horen wij over dit probleem.  
 
Zodra wij geslaagd zijn in het vinden van een vervanger voor Emine, laten wij dit  
aan u weten. 

Wij zijn naar het museum geweest en hebben daar veel gezien en geleerd.  
Het museum is heel groot en heeft vele kamers. Er waren gelukkig ook moeders mee om 
ons te helpen in het grote museum. 
 
In het museum zagen wij veel schilderijen met 
zelfportretten. Heel lang geleden was er namelijk 
nog geen fototoestel, dus gingen ze veel  
schilderijen maken.  
Deze schilderijen zijn wel honderden jaren oud. 
 
We hebben daar geleerd om lettersoep te maken 
met lekkere letters erin.  
Het was een leuke en leerzame dag! 
 
Groep 1-2D. 

Bezoek aan museum Meermanno 
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Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 

 

Pagina 2 

Hallo, ik ben juf Nejla Sevilmis. 
 
Ik werk al 21 jaar op OBS de Voorsprong.  
Ik doe onder andere de leerlingadministratie.  
Jullie kunnen je kinderen bij mij inschrijven. 
 
Met ingang van komend schooljaar zal ik ook de  
financiële administratie gaan doen. 
 
Voor vragen over inschrijvingen van  
leerlingen en over Ooievaarspassen  
kunnen jullie dus bij mij terecht.  
 
Ik zal jullie met veel plezier helpen. 

 
Groetjes van juf Nejla. 
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Van de administratie 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Groep 6A - Engelse les 
Hallo allemaal, 

 

In groep 6A zijn we hard aan het werk met Engelse lessen. We kunnen 

onszelf voorstellen en een lied in het Engels zingen. 

 

We weten al veel woorden in het Engels over het klaslokaal, zoals  

‘the classroom’ en ‘the waste-paper bin’.  

 

Weet jij wat een ‘ruler’ of ‘piece of chalk’ is?  

Ook weten we al wat ‘under’, ‘on’, ‘behind’ 

en ‘next to’ is. 

 

Groetjes van groep 6A. 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft een tijd geleden een  
vergadering gehad met de docenten van LKP-Sport, 
meester Michiel en meester Soeshiel. Het doel was de 
sportpauze te verbeteren. De kinderen willen graag 
meer afwisseling en wat aanvulling van materialen in 
de chillzone.  
 
De kinderen zijn na de vergadering de groepen 3 t/m 8 
ingegaan en hebben gevraagd wat de leerlingen graag 
zouden doen tijdens het buitenspelen. Al deze ideeën 
zijn verzameld en doorgestuurd naar de LKP-docenten. 
We  wachten nu af welke ideeën goed in de praktijk 
kunnen worden uitgevoerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Mirjam T. 


