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Ma 10 juni 

2e pinksterdag 

Alle kinderen vrij  

Di 11 juni 

Beachsport groep 7 

t/m 12:00 uur 

Wo 12 juni 

Cultuurschakel 

Groepen 7 en 8  

Di 25 juni 

Nemo 

Groepen 8  

Wo 26 juni 

Sportdag 

Belangrijke 
data  

 

-Groep 8a de afgelopen maanden keihard heeft gezwoegd voor de Cito-eindtoets? 
- Dat de uitslagen daarvan nu bekend zijn? 
- Dat alle kinderen volgend jaar naar de middelbare school gaan? 
- Ze elkaar dan enorm gaan missen?! 
- Wij een film hebben gemaakt voor ons afscheid? 
- Wij in de klas werken met het thema ‘Wereldgodsdiensten’? 
- Wij daar veel van leren? 
- Wij op Bliksemstage gaan in juni? 
- Dat Bliksemstage een bedrijfsbezoek is? 
- Wij daar dan een handje mogen meehelpen? 
- Wij op deze manier leren welke beroepen er zijn en welke werkzaamheden daarbij   
   horen? 
- Wij ons daar enorm op verheugen? 
- De feestweek voor groep 8 in juli plaatsvindt? 
- Wij ons daar nog meer op verheugen? 
- Groep 8a de allerleukste en gezelligste groep is? 
- Wij erg goed met elkaar omgaan? 
- 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! 

Wist u dat... 

Zaterdag 15 juni 
In een noodsituatie ben je als 
eerste op jezelf aangewezen. 
Hoe ga je het beste aan de slag 
in een noodsituatie in jouw  
omgeving?  
 
Welke risico's zijn het grootste 
in de Schilderswijk? En hoe  
bereid je je daar het beste op 
voor?  
 
Met de goede voorbereiding 
zorg je ervoor dat je je beter 
kunt redden in deze omstandig-
heden. Kom zelf in actie en zorg 
ervoor dat je veilig bent en 
blijft, door te weten wat jij als 
inwoner van de Schilderswijk 
moet doen in verschillende 
noodsituaties. 



 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Beste ouders en leerlingen, 

Mijn naam is Necla, ik ben per 1 april 2019 gestart op de Voorsprong in groep 1/2A. 

Ik ben met veel enthousiasme begonnen , het bevalt mij hier prima. Deze groep doe 
ik samen met juf Astrid. Groep 1/2A is een zeer leuke en uitdagende groep. Hiervoor 
heb ik heel lang op de Driesprong gewerkt. Veel van mijn collega's ken ik ook van 
die tijd. 

Na de Driesprong ben ik werkzaam geweest op het Johan de Wittcollege, daar heb ik 
les gegeven aan de ISK-klassen. 

Ik hoop dat we samen een leuke en leerzame tijd tegemoet gaan! 

Groetjes, 
Juf Necla. 
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Juf Necla 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Groep 6B 

 

 

Hallo allemaal, 

Wij zijn in groep 6B momenteel met geschiedenis bezig 
over de 2e wereldoorlog. 

Wat zijn wij blij dat we nu in Nederland leven. Oorlog is 
verschrikkelijk. Waar dat ook is. 

Wij leven veilig, hebben genoeg te eten en een huis om 
in te wonen. 

Op school werken we heel hard en leren veel. 

Groetjes, 

groep 6B. 


