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11:00 uur—12:00 uur

W0 29 januari

Van de directie
Het is niet meer vanzelfsprekend dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen’,
schrijft Ouders van Nu op hun site. Het tijdschrift merkt dat steeds meer ouders zich
zorgen maken over de onderwijskwaliteit en begon daarom een petitie die maandagochtend meer dan driehonderd keer was ondertekend. Klassen worden naar huis gestuurd, scholen overwegen vierdaagse lesweken en de ouders zien dat er vaker onbevoegde leraren voor de klas staan.
Signaal
‘We willen namens alle ouders een signaal afgeven aan de overheid dat ze iets
moeten doen aan het tekort’, zei hoofdredacteur Hilde Tholen van Ouders van Nu in
het Radio 1 journaal. ‘Veel ouders zullen een staking vervelend vinden, maar een tekort is nog vervelender. Onze lezers maken zich zorgen en willen voor de toekomst
van onze kinderen opkomen.’

Meester Nevzat gaat
vandaag met pensioen!

Het tijdschrift roept ouders op naast het tekenen van de petitie met hun kind een
handje te tekenen. Deze ‘handtekeningen’ van de kinderen biedt Ouders van Nu samen met de petitie aan het kabinet aan.

Do 30 en vr 31 januari
Staking
Alle kinderen vrij

Steun
De AOb steunt het initiatief van de ouders. “We zijn heel blij met de steun van Ouders
van Nu”, zegt AOb-bestuurder Eugenie Stolk. “We snappen dat het voor sommige
ouders helemaal niet leuk is, maar we kunnen niet anders. We staken juist voor onze
kinderen.”
Meer weten over de staking op 30 en 31 januari? Kijk op de actiepagina op:
https://www.aob.nl/nieuws/ouderpetitie-voor-structurele-investeringen-in-onderwijs/
Zou u zo vriendelijk willen zijn de petitie te
ondertekenen? Alvast bedankt.
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

Groep 3B
Hier een stukje uit groep 3B. in de klas zijn wij druk aan de slag met
bewegend leren. Door het bewegen gaat er energie naar de hersenen
waardoor beter kan worden geleerd.
Wij leren tellen tot honderd door honderd stappen te zetten.
Wij leren lezen door te wandelen, kaartjes te lezen en te wisselen.
Wij leren de letters door te flitsen en te joggen.
Groetjes,
Juf Evita en juf Perlita en groep 3b!

Juf Fauve
Mijn naam is Fauve en ik ben de LKP dans en drama docente op OBS de Voorsprong, dit doe ik met veel plezier.
In de periode vanaf de zomer tot net voor de kerstvakantie heb ik ook mogen invallen voor LKP boekenclub. Daar heb ik zo van
genoten, ik kreeg de kans om de kinderen van groep 1 te mogen leren kennen op een hele andere manier dan in mijn drama of
dans lessen.
De klas was altijd al bezig met een bepaald thema en daar was ook mijn les op gebaseerd. Ik begon de les met het uitleggen /
herhalen over dat bepaalde thema met behulp van woordenkaarten. Daar deed ik soms een spelletje mee.
Dan ging ik voorlezen uit een leuk boek die natuurlijk ook te maken had met dat thema, ik maakte ook af en toe gebruik van
een vertelkastje. Dat vertelkastje is heel leuk om te gebruiken, zeker met mijn theater-achtergrond.
Als afsluiting gingen we of kleuren of knutselen en je kon daar echt hun vooruitgang in bijhouden.
Ik moet zeggen dat dit erg leuk was om te zien en om mee te maken.
Hierdoor weet ik ook hoe ik op een andere manier met ze in mijn eigen
lessen kan omgaan.
Juf Fauve.

Schoolmaatschappelijk werk
Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, nu en in zijn
volwassen leven. Heeft uw kind hier moeite mee?
De schoolmaatschappelijk werker kan bekijken waar uw kind de extra ondersteuning
nodig heeft en zoekt gepaste begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining zijn. Wanneer uw kind het prettiger vindt, kan de training ook buiten
de school worden gevolgd.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Daarnaast is zelfvertrouwen heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, het
vertrouwen dat je in jezelf hebt en in wat je kan. Sommige kinderen hebben minder
zelfvertrouwen. Dit uiten zij op verschillende manieren.
Een kind heeft een basis zelfvertrouwen nodig om te kunnen opgroeien en zich te
ontwikkelen. Denkt u dat uw kind gebrek aan zelfvertrouwen heeft en zich daardoor
niet optimaal ontwikkelt? Dan is het goed om schoolmaatschappelijk werk in te
schakelen. Samen achterhaalt u waar de onzekerheid van uw kind vandaan komt.
Uw kind kan dan een passende begeleiding krijgen om het zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Met vriendelijke groet, juf Sezen.

Meester Fabian
Hallo allemaal,
Mijn naam is meester Fabian en ik ben verantwoordelijk voor de afdeling ICT binnen de school. Ik vind het heerlijk om digitaal
aan de slag te gaan. U ontvangt ook altijd de nieuwsbrief van mij. Ook dit jaar zal ik weer zorgen dat alle computers en
digiborden goed werken. Ik ben alle dagen aanwezig. Mocht u een vraag voor mij hebben, dan ben ik bereikbaar op
ict@obsdevoorsprong.nl
Groetjes,
Meester Fabian.
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