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Belangrijke
data
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Hilaria
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Alle kinderen vrij
Ma 28 oktober
Cultuurmenu
Groep 8A
Groep 6A

Van de directie
Beste ouders/verzorgers van de Voorsprong,
Als het goed is hebben jullie allemaal via de ouderinfo ochtenden/middagen informatie
gekregen over een 3-tal cursussen die de Voorsprong dit jaar speciaal voor de ouders wil
organiseren onder het motto: Iedereen hoort erbij.
We horen met zijn allen (kinderen, ouders en leerkrachten) bij dezelfde scholengemeenschap. En net als dat de kinderen elk jaar beginnen met de 4 Gouden Weken om elkaar
weer beter te leren kennen, te leren samenwerken, elkaar te steunen, voor elkaar te zorgen en samen regels op te stellen, wilde ik graag voor de ouders cursussen met hetzelfde
thema organiseren.
Een school van ruim 270 kinderen, een school met ongeveer 40 verschillende nationaliteiten, een school met 270 verschillende versies van geloof, cultuur en opvoeding. Maar toch…
1 scholengemeenschap die met elkaar samenleeft. Samenleven in vrede heeft te maken
met elkaar kennen en respecteren. Hierdoor kun je elkaar steunen, voor elkaar zorgen en
met elkaar lachen.
En nu een gewetensvraag voor u: hoeveel mensen met een andere achtergrond/cultuur/
geloof kent u eigenlijk op school?
Vanaf november zal de school samen met mevrouw Dina Weeda en juf Mirjam een 3-tal
cursussen geven, waarbij het de bedoeling is elkaar beter te leren kennen, wellicht nieuwe
vriendschappen op te bouwen, maar in ieder geval nieuwe kennis en inzichten op te doen.
Mocht u de Nederlandse taal niet goed beheersen, maar wel willen meedoen? Geen probleem, er zullen vast genoeg mensen zijn die tijdens de cursus willen vertalen.
Komende donderdag ochtend, op 10 oktober tijdens de koffie ochtend, zal juf Mirjam samen met mevrouw Dina Weeda (die zelf jaren juf op het Startpunt is geweest), meer uitleg
geven over de cursussen die dit jaar gegeven zullen worden.
Als u enthousiast bent geworden, lever dan het antwoordstrookje in bij juf Nejla en dan
gaan we in november beginnen met de 1e cursus. De andere 2 cursussen zijn een uitbreiding op de 1e cursus. Tijdens de laatste cursus zal de link tussen het thema van de cursus
en het schoolprogramma weer direct terugkomen. Alle cursussen zullen plaatsvinden in een
ruimte in het buurthuis de Octopus op donderdag ochtend.
Ik hoop alle moeders (vaders) van de Voorsprong op deze manier extra kansen te bieden
om met elkaar in gesprek te gaan, dingen te delen met elkaar en ons zo met zijn allen sterker in het leven te voelen staan en ons nog meer deelgenoot te voelen van deze Voorsprong scholengemeenschap.
Ik nodig u dan ook van harte uit om mee te doen met deze cursussen.
Groeten van Juf Sabine
De inhoud van de 3 cursussen:
1e cursus: I n totaal 5 donderd agochtenden van elk 3 uur, zal er om de w eek met een groep
moeders gevormd uit de multiculturele populatie van de Voorsprong bijeengekomen worden. Tijdens
deze bijeenkomsten, zal de groep met elkaar in gesprek gaan en op ontdekking gaan naar elkaars cultuur en achtergrond. Hier komen zaken voorbij zoals: hoe kijk je naar jezelf en hoe kijk je naar de ander. Welke verschillen zijn er, maar ook vooral, welke overeenkomsten zijn er en wat kunnen we van
elkaar leren. De bijeenkomsten zullen buiten het voeren van gesprekken worden afgewisseld d.m.v.
fysieke oefeningen gericht op jezelf en het samenwerken met de ander.
2e cursus: Dit is een uitbreiding op de eerste cursus. I n totaal 5 donderdagochtenden van elk
3 uur, zal er om de week met een groep moeders gevormd uit de multiculturele populatie van de Voorsprong bijeengekomen worden. Tijdens deze bijeenkomsten zal de groep met elkaar in gesprek gaan en
op ontdekking gaan hoe ze zelf zijn opgevoed en hoe ze met hun kinderen omgaan. Tips over hoe je
omgaat met bepaalde opvoedingsproblemen zullen met elkaar gedeeld worden. Handvatten hoe je je
emoties onder controle kunt houden bij lastige opvoedkundige situaties, zullen ook door middel van
lichamelijke oefeningen worden gegeven.
3e cursus: Deze cursus legt het accent w eer terug bij w at er in de school komend zal spelen.
Zoals u weet zullen we vanaf dit schooljaar meer aandacht gaan geven aan verschillende feesten van de
5 hoofdreligies (Islam, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom en het Boeddhisme) en de Chinese cultuur.
Tijdens deze 3e bijeenkomst zal er dan ook aandacht worden besteed aan de feesten van de verschillende geloven. Welke feesten worden er gevierd, wat is de achtergrond gedachte van het feest en zijn er
overeenkomsten tussen verschillende feesten uit de verschillende geloven? Ook zullen de moeders gevraagd worden naar ideeën om de feesten het volgend schooljaar te vieren en welke rol zij daarbij kunnen en willen spelen.

Van de M.R.
Beste ouders,
Zoals jullie bekend, bestaat de M.R. dit jaar uit 4 leden per geleding. Namens de ouders zitten daarin Mw. Firdes Yesil, mw.
Samira Chtatou , mw. Nurcan Kilic en Mw. Abida Tahier, terwijl het schoolpersoneel daarin vertegenwoordigd wordt door juf
Marja (leerkracht groep 8, voorzitter), meester Chanderdath (leerkracht groep 6A, secretaris), juf Gülbahar (leerkracht groep
5B) en juf Yasmin (leerkracht groep 4B). Vorig schooljaar bestond elke geleding nog uit 3 leden.
Dankzij jarenlange inzet van de M.R. is er van de zijde van de Gemeente nu eindelijk iets gedaan aan verbetering van de verkeersveiligheid in de buurt van de school. De veranderingen op de weg in de Ruijsdaelstraat ter hoogte van de Van der Neerstraat zullen hopelijk zorgdragen voor een verbeterde verkeersveiligheid voor onze kinderen. De werkzaamheden zijn echter
nog niet klaar; er komt op die plaats nog een zebrapad.
Dit jaar hopen wij ook een goed functionerende ouderraad in het leven te kunnen roepen, bestaande uit maximaal 7 leden.
Welke ouders willen zich voor de ouderraad aanmelden?
De M.R.

Plezier in de gymles
Ik vind het altijd leuk om te zien dat bijna alle kinderen zin hebben om te
gymmen en ook hun best doen tijdens de lessen. Hierbij is ook te zien dat de
kinderen leuk met elkaar om gaan en veel plezier hebben.
Vaak doen de kinderen zo goed mee, dat zij een voorbeeld mogen laten zien
voor de rest van de klas. Hieronder een aantal foto’s bij het onderdeel acrogym.
Meester Tim.

Afscheid juf Els

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Beste ouders en verzorgers,
Na ruim 40 jaar te hebben gewerkt als ‘kleuter’ leerkracht, waarvan 18 jaar op
OBS De Voorsprong, ben ik met ingang van 1 oktober met pensioen gegaan.
Ik heb altijd met veel plezier de jongste kinderen begeleid in hun ontwikkeling.
De creatieve manier van lesgeven, het plezier waarmee de kinderen op school
aanwezig zijn en zien hoe zij zich op een goede manier ontwikkelen, heeft mij steeds
veel voldoening gegeven. Ook de samenwerking met de collega’s en het contact met
de ouders hebben veel voor mij betekend.
Als ik nu kijk naar de school, met een nieuwe leiding en naar de groepen 1-2
specifiek, heb ik er veel vertrouwen in dat de kinderen zo goed mogelijk
onderwijs zullen blijven krijgen.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Ik wens u allen, met veel vertrouwen, succes op OBS De Voorsprong.
(juf) Els.

Van de kleuters

De eerste 5 weken zitten er al weer op.
Wat gaat de tijd toch snel!
Bij de kleuters zijn wij nu bezig met het thema Vervoer.
De komende weken zullen we het hebben over allerlei voertuigen. Bij de opening van het thema vloog er opeens een vliegtuig
door de speelzaal en reed er een trein voorbij.
Ook was de brandweer aanwezig om het vuur te blussen.
De kinderen waren erg enthousiast! Leuk hoor!
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