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Vr 15 juni 

Suikerfeest 

Do 21 juni 

Schoolreis groepen 3 t/m 7 

Vr 22 juni 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

Ma 25 juni 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

Ma 2 juli 

Rapporten mee 

Di 7 juli 

Afscheid groep 8 

Wo 11 juli 

LKP presentaties 

Vr 13 juli 

Zomervakantie 

Kinderen om 14:00 uur vrij 

Ma 27 augustus 

Eerste schooldag 
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data  

De ouderraad 

 

 

Bent u trots  

op onze school?  

"Like it en deel het!"  

www.facebook.com/ 

DeVoorsprongDHS 

Beste ouders, 
 
Er zijn veel scholen in ons land die een ouderraad kennen. De ouders die hierin zitten  
voeren allerlei eenvoudige taken/werkzaamheden uit, die anders door de leerkrachten  
gedaan zouden moeten worden. Doordat ouders die taken zelf uitvoeren, komt er meer tijd 
vrij voor de leerkrachten en die tijd kan dan aan het kind besteed worden.  
 
We willen al geruime tijd ook op onze school een ouderraad opzetten. Alle pogingen die we 
tot nu toe hebben ondernomen hebben helaas geen resultaat opgeleverd. Desondanks zijn 
wij vastbesloten het komende schooljaar te beginnen met een ouderraad. 
 
De taken die door de ouderraad uitgevoerd kunnen worden zijn onder andere: 
versiering van de gangen en de hal, mobiliseren van ouders (bijv. voor hoofdluiscontrole op 
school) en meedoen met werkgroepen feesten.  
 
Misschien heeft u zelf ook ideeën, die zijn natuurlijk welkom! 
Mevrouw Samira Chatav (M.R.-lid) heeft zich alvast opgegeven voor de ouderraad.  
 
Wie van u wilt hierin ook zitting nemen?  
 
U kunt zich aanmelden bij een van de M.R.-leden.  
Alvast onze dank hiervoor! 
 
De M.R. 

Wist u dat… 
 

 Groep 8A de afgelopen maanden keihard heeft gezwoegd voor de CITO-eindtoets? 

 De uitslagen daarvan nu bekend zijn? 

 Alle kinderen volgend jaar naar de middelbare school gaan? 

 Ze elkaar dan enorm gaan missen?! 

 Wij een film hebben gemaakt voor ons afscheid? 

 De feestweek voor de groepen 8 in juli plaatsvindt? 

 Wij deze week op Bliksemstage zijn geweest? 

 Bliksemstage een bedrijfsbezoek is? 

 Wij daar een handje mochten meehelpen? 

 Wij op deze manier leren welke beroepen er zijn en welke werkzaamheden daarbij 
horen? 

 Groep 8A de allerleukste en de gezelligste groep is? 

 Wij erg goed met elkaar omgaan? 

 Er theekransjes gehouden worden in de klas? 

 Wij dan allemaal gaan lezen onder het genot van een kopje thee? 

 Dit vanwege de ramadan nu even niet gaat? 

 Wij ontzettend blij zijn met onze juffen? 

 U nu redelijk op de hoogte bent? 

 Groep 8A u een fijn weekend wenst? 

 
 
Hartelijke groeten van groep 8A! 

Groep 8A 

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


 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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De leerlingen en ik zijn met LKP-dans dit jaar op wereldreis 
gegaan.  We gaan de 7 werelddelen af en kiezen daar elke keer 
een aantal landen van uit.  
 
We zijn al in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en  
Antarctica geweest en zijn nu bezig in Europa. We hebben  
toevallig net Spanje en Italië gehad. Dan leer ik de leerlingen 
over het land zelf, maar natuurlijk ook over wat voor soort 
dansen zij daar hebben.   

Ook heb ik de kinderen klaargestoomd om de dans van de  
Koningsspelen vlekkeloos na te doen. Dit jaar was het nummer 
van de koningsspelen “Fitlala”. Het ging in mijn ogen geweldig, 
de kinderen gingen helemaal los en lieten mooi zien wat ze 
hadden geleerd.  
 
Wat we volgend jaar gaan doen is nog de 
vraag, maar ik weet zeker dat de leerlingen  
en ikzelf er net zoveel van zullen genieten als 
dit jaar. 
 
Groetjes, Juf Fauve. 

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

LKP-dans 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Gym 

Zomerschool Samentienplus 
Maandag 16 tot en met vrijdag 27 juli 

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR: ONDERSTEUNERS 

GEMOTIVEERDE OUD-LEERLINGEN (vanaf 15 jaar) 

die komen helpen in de groepen, 

naast de leerkracht en de PABO student 

 LUNCH MOEDERS of VADERS 

OUDERS DIE IN EEN TEAM DAGELIJKS ZORGEN VOOR DE 

LUNCH, DE VOEDSELPAKKETTEN, KOFFIE, THEE etc. 

Er staat een kleine vergoeding tegenover, je leert veel, je hebt 

veel plezier en je ontvangt een certificaat en bovendien…. 

staat deelname goed op je CV 

WIL JE MEEDOEN? 

Schrijf een kort berichtje met  

motivatie, naam, mailadres en telefoonnummer 

naar: marlene@online.nl 

OF GEEF HET DOOR OP JE SCHOOL                   VOL=VOL 

Hallo allemaal, 
 
Vrijdag 1 juni hebben wij weer onze jaarlijkse sportdag gehad op het veld aan de 
Vermeerstraat. De weergoden waren ons gunstig gezind: het was niet te warm en 
ook niet te koud. De studenten van de Haagse Academie voor lichamelijke opvoeding 
hadden alle spelletjes opgebouwd en wij konden, toen de teams gemaakt waren, 
gelijk beginnen met spelen. 
 
Helaas werd er een gedeelte van de speeltuin verbouwd en konden wij daar dus 
geen gebruik van maken, maar volgend jaar kan het hopelijk weer gebruikt worden. 
Wel waren er een aantal nieuwe spelletjes en schommels beschikbaar en was er een 
nieuwe waterkraan buiten met heerlijk koel drinkwater. Ook op deze sportdag  
hebben wij de kinderen waanzinnig fanatiek en leuk zien spelen en iedereen genoot 
ook zichtbaar met veel plezier. Na de sportdag hebben de studenten het hele veld 
ook weer helemaal netjes opgeruimd. Een aantal daarvan is er weer als begeleider 
teruggelopen naar school. Al met al dus een hele leuke en geslaagde dag, die zeker 
voor herhaling vatbaar is.  
  
Even vooruitkijkend breekt nu de tijd voor groep 8 aan met de  
sportolympiade, waar wij nu dus ook al flink voor aan het trainen zijn met bijv. bas-
ketbal, handbal, voetbal, korfbal, slagbal, eventueel trefbal en nog vele andere din-
gen; er is dus nog genoeg te doen. Dit geldt ook voor alle andere klassen, omdat 
volgend schooljaar begint met het handbaltoernooi,  
gevolgd door voetbal en vervolgens basketbal (alleen voor groep 8).  
Hier is er dus ook genoeg werk aan de winkel. 
 
Ook hebben wij natuurlijk leuke schoolreizen voor de boeg en voor groep 8 de  
feestweek. 
 
 
Groetjes van Meester Willem en meester Eric.  
 

mailto:marlene@online.nl

