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Dit jaar ben ik begonnen met LKP drama lessen geven op de maandag en  
dinsdag. Dit was een nieuwe uitdaging voor mij en die heb ik met twee handen 
aangepakt. 
 
Wij zijn begonnen met uitbeelden, het uitbeelden van situaties die we dadelijk  
meemaken of zien. Daarna zijn we door gegaan naar transformeren, het  
veranderen in een ander soort, bijvoorbeeld een dier/wezen of persoon. 
 
Dit begon met ontspannen op de grond en in een paar stappen stukje voor stukje 
transformeren, hoe voelen de voeten, de benen, hoe sta je, etc. En zo moesten 
ze hun eigen versie maken. Wat geweldig was om te zien, om te zien hoe ze hun 
fantasie gebruiken. 
 
We zijn nu bezig met het leren van tekst en hoe ze daar mee om moeten gaan. 
Hoe kun je er voor zeggen dat het natuurlijk overkomt zonder het op te lezen. 
Dit is een lastige maar met veel geduld en oefenen komen ze er wel! 
 
Ik ben sinds een aantal weken ook begonnen met de LKP boekenclub. Ik geef de  
kinderen van groep 1 les op de dinsdagmiddag. Dit vind ik heel leuk om te doen, 
de kans om de kinderen in een andere omgeving mee te maken.  
Ik mag ze verhalen vertellen, woorden leren, kleuren en ik mag met ze  
knutselen.  
 
Daarnaast geef ik ook nog steeds met veel plezier LKP dans op de vrijdag. 
Ik ben dus met veel verschillende dingen bezig in de school en ik vind het heel 
fijn dat ik de kans heb gekregen om dat te doen! 
 
Juf Fauve. 

Juf Fauve 

Ontbijten op De Voorsprong in groep 3A 
Op Koningsdag hebben de kinderen op school een ontbijt gegeten.  
 
Heel veel kinderen waren die dag gekleed in de kleuren oranje, rood, wit of 
blauw. Het was een ontzettend leuke dag. 
 
Een week later was er weer een ontbijt, deze keer een paasontbijt.  
Bijna alle kinderen kwamen in pyjama op school. In de middag hebben de  
kinderen nog eieren verstopt voor elkaar. 
 

Het is voor de gezondheid van uw kind(eren) heel belangrijk dat ze elke dag  
starten met een ontbijt!! 
 
Groep 3A. 



 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Hallo allemaal! 
 
Ik ben juf Fleur en geef LKP-lessen Dans en Boekenclub. Na de voorjaarsvakantie ben ik 
ook gestart met het geven van Rots en Water lessen aan groep 6A en 6B.  
 
Tijdens Rots en Water leren kinderen op een andere manier naar zichzelf, de ander en 
situaties te kijken. De training geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en 
voor zichzelf en voor anderen op te komen. Dit gebeurt op een andere manier dan in de 
schoolbanken en andere sociale competentie trainingen. Namelijk door echt te ervaren 
en echt te doen! Via actie, spel en oefeningen leren kinderen om fysiek contact te maken, andermans grenzen te respecteren 
en hun eigen grenzen te stellen. Zo leren kinderen spelenderwijs sterk en rustig staan (gegrond en gecentreerd), waardoor zij 

beter in staat zijn om te kunnen kiezen tussen een harde Rotsactie en een verbindende Wateractie. 

Het doel is een veilig en plezierig klasklimaat te creëren en pestgedrag te voorkomen of te vermin-
deren. Het gaat om veiligheid en vriendschappen, maar ook om concentratie en werkhouding. 

Een van de oefeningen is bijvoorbeeld Chinees Boksen, waarbij kinderen elkaar met gebruik van de 
open handpalmen uit balans proberen te tikken (Rotsactie). Het is ook toegestaan de handen terug 
te trekken (Wateractie). Kinderen ervaren dat zowel Rots- als Wateracties punten op kunnen  
leveren, soms is wat meer Rots nodig en soms wat meer Water. 

Voor de meivakantie was er een KIJK-les waarbij ouders konden zien en ervaren wat Rots en  
Water is. Ouders: Bedankt voor jullie komst en positieve reacties! De kinderen hebben genoten.  
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Juf Fleur 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Ondersteuning 

Op maandag 25 maart ben ik samen met juf Mirjam op studiereis geweest 
naar Italië. Wij bezochten 4 dagen lang verschillende scholen, de meeste 
scholen in Reggio Emilia, dit is een plaats in Italië. 
 
De laatste dag zijn wij nog naar een school in Bologna geweest. Wij  
hebben veel nieuwe dingen gezien, en met juffen en meesters gepraat 
over het lesgeven in Italië. Wij kijken terug op een hele mooie ervaring  
en studiereis. 
 
Juf Astrid. 

Studiereis Italië 

Beste ouders, 

 

Mijn naam is meester Cees. Ik werk sinds begin april op De Voorsprong. 

Ik ga ondersteuning en hulp geven aan de kinderen en leerkrachten van de 

groepen 5, 6 en 7.  

 

De Voorsprong is een prettige school om te  

werken met een leuk team en nog leukere  

kinderen. De kinderen help ik vooral bij  

rekenen en taal; dat gebeurt zowel binnen de 

groepen als op individuele basis en in kleine 

groepjes buiten het groepslokaal. 

 

Meester Cees. 


