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Belangrijke
data
7 Februari
Cultuurmenu 3B
09:15 uur
14 Februari
Studiedag
Alle kinderen vrij
17 Februari
Voorstelling groepen 7 & 8
In “Het Paard”
09:00 uur- 10:00 uur
24 t/m 28 Februari
Voorjaarsvakantie

Van de directie
1. Studiedag 14 februari dus iedereen is vrij. Een studiedag wordt gebruikt om als team het
onderwijs voor de kinderen te ontwikkelen en te verbeteren.
2. De ouders van de groepen 1 t/m 3 hebben afgelopen week een mail gekregen waarin
stond dat op de Voorsprong een gedeelte van de waterleiding een loden leiding is. In de
mail is uitgelegd, dat zodra we een brief van de gemeente hadden ontvangen om onze
waterleiding te controleren, we dit meteen hebben gedaan. Nadat geconstateerd was dat in
het oude gebouw (kleuters, peutersprong 2, groep 3, techniek en ICT) het water voor een
gedeelte via een loden waterleiding wordt vervoerd, heeft de school direct maatregelen
genomen. Er wordt water uit het nieuwe gebouw aan de kinderen uitgedeeld, aan ouders is
verzocht een gevuld waterflesje mee te geven aan hun kind. Aan kinderen is verteld dat ze
het water niet mogen drinken. Afgelopen donderdag zijn Daniëlle en ik langs geweest bij de
koffie om ouders nogmaals op de hoogte te stellen en eventuele vragen te beantwoorden.
Vandaag is de aannemer en specialist van De Haagse Scholen langs geweest.
Bij de aansluiting van de waterleiding in het oude gebouw, is 3 meter leiding van lood en
daarna is de leiding van koper gemaakt.
De aansluiting naar de straat toe (Dunea is verantwoordelijk) is ook van lood gemaakt.
Wat gaat er nu gebeuren: De specialist van De Haagse Scholen gaat maandag Dunea bellen
met de vraag wanneer zij de loden leidingen gaan vervangen. Op basis van hun planning
zal de aannemer van De Haagse Scholen afspreken welke dag hij de 3 meter loden
waterleiding gaat vervangen.
Tot die tijd krijgen de kinderen én water van huis mee én water vanuit het nieuwe gedeelte
van de school van ons. Op de site van GGD-Haaglanden staat dat kinderen vanaf 8 jaar
maximaal 1 liter en volwassenen maximaal 2 liter water kunnen drinken.
https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/lood-kraanwater.html
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd langskomen.
Met vriendelijke groet,
Sabine Levenbach-van den Oever.

Wij zijn de gezelligste groep 4A van de school!
Wat doen wij graag? Wij zijn een echte knutselklas en maken mooie
dingen die we vaak in de gang tentoonstellen.

Trots op de bovenbouw die
hun Valentijns huiswerk
zo mooi maakt.

Wat leren we? We zijn op dit moment fanatiek de tafels van 1 t/m 10 aan
het leren. Als we alle tafels geleerd hebben krijgen we een tafeldiploma
en een medaille (als we de “door- elkaar- toets“ goed gemaakt hebben
aan het eind van het jaar).
Wat lezen we? We lezen graag leuke boeken en zijn pas met actief en begrijpend lezen
gestart. Dit doen we met onderwerpen uit het nieuws en de kinderen zijn super
nieuwsgierig! Dat is erg goed, want zo leren ze veel over de wereld om hun heen.
Ook ontstaan er interessante discussies!
Hoe werken wij? Wij werken heel hard en hebben veel geleerd. De nieuwe taalmethode
vinden de kinderen leuk, maar moeilijk. Met hulp van de ouders leren ze de woordenschatwoordjes heel goed. Het meest enthousiast zijn de kinderen over de nieuwe spellingmethode. Ze roepen ook tijdens andere lessen wat de categorie van een woord is en herkennen al
veel woorden.
Wij, de juffen van groep 4A, zijn dan ook super trots op onze knappe kinderen!
Groetjes van Juf Ikram, Juf Monique, Juf Daan, lees- Juf Paula.

De gevangenpoort

Juf Fauve

Dit jaar ging groep 6B met het cultuurmenu naar
museum de Gevangenpoort. Daar leerden we over straffen die
ze vroeger gaven en hoe een gevangenis er uitzag. We mochten zelfs in een cel kijken.

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.

Het was soms best even schrikken, want de straffen waren
heel gemeen en pijnlijk. Bijvoorbeeld een schavot of ze moesten liggen op een spijkerbed.
Er was vroeger veel verschil tussen rijk en arm.
Dat was niet echt eerlijk, gelukkig is dit tegenwoordig niet
meer zo. We hebben veel gezien
en geleerd.
Het was heel leuk om met onze
groep op pad te gaan en hopen
dat we snel weer een uitje hebben.
Groetjes groep 6B.

Als afsluiting gingen we of kleuren of knutselen en je kon daar
echt hun vooruitgang in bijhouden.

Techniekles
Met de kleuters en groep 3 en 4 hebben we een project van Cultuurschakel
gehad. Dit houdt in dat met lessen als muziek, techniek en drama, we bezig zijn
geweest met het thema onze stad. Bij techniek hebben we het met de kleuters
gehad over vreemde vogels, zoals de ooievaar, de vogel van Den Haag.
Groep 3 en 4 zijn bezig geweest met “Haagse schilders”. De kinderen hebben
zelf een zeegezicht geschilderd en geleerd wat een horizon is. Ze hebben
geleerd over schaduw en licht en gespeeld met een schimmenspel.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Wij kijken uit naar
het volgende project
van Cultuurschakel in
maart.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Groep 3A
Op vrijdag 24 januari 2020 hebben we gezamenlijk het “Letterfeest” gehad. Samen
met de kinderen hebben we gevierd dat we nu alle letters kennen. We zijn inmiddels
begonnen met kern 7 van Veilig Leren Lezen.
We hebben de letterspeurtocht gedaan. De kinderen hadden de gelegenheid om in
beide groepen de letters te zoeken. Dit vonden ze geweldig! Het was ook supergezellig om samen met een maatje uit de andere groep te werken. Als beloning hebben
de kinderen heerlijk genoten van hun letterkoekjes.
We hebben de dag afgesloten met een welverdiend letterdiploma waar ze erg trots
op zijn!
Juf Necla
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