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Belangrijke
data
Ma 9 maart
start sporttoernooi
Wo 11 maart
voorstelling
groepen 7 en 8
museumbezoek
groep 1/2 C

Oudergesprekken
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week zullen de oudergesprekken plaatsvinden, waarin de resultaten van de
CITO toetsen en het rapport van uw kind met jullie wordt besproken.
Vanaf groep 5 t/m groep 7 is het VERPLICHT dat uw kind bij dit gesprek AANWEZIG
is. Op deze manier weet zowel kind, als ouder, als juf/meester wat er is besproken,
waar nog aan gewerkt moet worden etc.
Tot groep 5 zal het gesprek ZONDER uw kind zijn.
Het is echter NIET de bedoeling dat uw kind ook tolkt tijdens het gesprek. Het is de
bedoeling dat u zoals eerder in mijnschoolinfo gemaild een ouder persoon van minimaal 15 jaar meebrengt voor het tolken.
Ik hoop u allemaal te zien volgende week.

Wo 18 maart
studiedag
Alle kinderen vrij
Vr 20 maart
Muziekvoorstelling
groepen 5/6 in Theater
Vaillant

Groet,

Studieochtend
Deze maand, zoals eerder in mijnschoolinfo vermeld, is er een extra studieochtend op
woensdag 18 maart. Deze ochtend zal gebruikt worden om de resultaten van de
Cito-toetsen te analyseren en te bespreken welke aanpak onze leerlingen nodig hebben,
om hun resultaten nog beter te krijgen,
Groet,
Sabine Levenbach-van den Oever.

Van de directie
Ik heb gehoord dat steeds meer ouders zich zorgen maken over het Corona virus.
Een begrijpelijke reactie nu er meer mensen besmet raken. Toch wil ik u vragen zich
geen zorgen te maken.
De school volgt de richtlijnen van de RIVM en de GGD. De verwarring op dit moment,
is dat er door het slechte weer ook griep heerst. Griep waarbij veel wordt gehoest,
geniest en koorts voorkomt.
Zodra er veranderingen zijn vanuit de GGD en de RIVM zal ik u berichten. Het bestuur
van de Haagse Scholen houdt elke directeur op de hoogte qua hoe te handelen. Als zij
naar aanleiding van veranderingen vanuit de GGD en de RIVM maatregelen gaan nemen, zal ik u mailen.
Voor zover bekend zal de school voorlopig gewoon open blijven en zal iedereen die
niet besmet is met het Corona-virus of ziek door de griep is, naar zijn/haar werk en
school komen.
Ik wens u een fijn weekend toe!
Sabine Levenbach-van den Oever

Schoolreis betalen

Juf Naomi

Over enkele maanden gaan de kinderen van onze school op
reis. Uit mijn administratie is gebleken dat er al aardig wat
kinderen zijn voor wie het te betalen bedrag al is voldaan.
Maar er zijn toch nog veel ouders, die het geld daarvoor nog
steeds niet hebben betaald of een kopie van hun pas niet hebben ingeleverd.
De te betalen bedragen zijn voor kinderen van:

Hallo allemaal!

-de
-de
-de
-de

groepen
groepen
groepen
groepen

1
1
8
8

t/m 7 met ooievaarspas: niets
t/m 7 zonder ooievaarspas: € 27,50
met ooievaarspas: € 15,zonder ooievaarspas: € 65,-

Ik doe een dringend beroep op u om het geld zo snel mogelijk
te betalen op rekeningnummer
NLINGB0007234053 t.n.v. DHS DE VOORSPRONG
of uw ooievaarspas voor mij mee te nemen, als u dat nog niet
heeft gedaan.

Ik ben Naomi en ik werk als klassenondersteuner in de
onderbouw. Ik was er helaas 4 maanden niet, omdat ik mijn
enkel had gebroken!
Mijn grootste angst was dat de kinderen mij niet meer zouden
herkennen, maar...
Gelukkig, iedereen kende mij nog en ze waren net zo blij als ik
dat ik weer terug was!
Ik doe dit werk met heel veel plezier en hoop dat ik dit nog
heel lang mag blijven doen.
Groetjes juf Naomi.

Alvast mijn dank ervoor, Nejla Sevilmis (Administratie)

Sporttoernooi
Beste ouders en leerkrachten,
Aanstaande maandag 9 maart start ons jaarlijks sporttoernooi. Nieuw dit jaar, is dat
de groepen 5 & 6 en 7 & 8 gemengd zijn. De volgende sporten zullen in
teamverband gespeeld worden: basketbal, voetbal en trefbal. Elke groep heeft een
naam verzonnen, een joker en een yell gemaakt.
Het doel van het toernooi is dat de kinderen met respect en sportiviteit gaan spelen.
Het leren omgaan met winnen en verliezen. Er is hier een fairplay prijs voor in het
leven geroepen. Er wordt door de sportdocenten, die coach en scheidsrechter zijn,
dus streng op gelet.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bij een slecht individueel- of groepsgedrag volgt er een
waarschuwing en bij een volgende wordt het toernooi beëindigd.
Wat we hiermee willen bereiken is dat de kinderen elkaar corrigeren.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Verkleedfeest
We hebben voor de voorjaarsvakantie met de kinderen van groep 1 en 2 hard en enthousiast gewerkt aan het Thema
kleding. De kinderen hebben nieuwe letters geleerd, van alles geleerd over kledingstukken en zelf prachtige werkjes
gemaakt. Om het thema af te sluiten hebben we een verkleedfeestje gehouden in de klas. Alle kinderen kwamen heel
mooi verkleed naar school. Er waren prinsessen, een ananas, spiderman, draken, kinderen verkleed als bruid en nog
veel meer. Ook alle juffen van groep 1 en 2 kwamen geweldig verkleed naar school om er een extra leuke dag van te
maken.
We hebben in het speellokaal met muziek het thema feestelijk afgesloten en daarna in polonaise door de hele school
gedanst. De kinderen in de andere klassen vonden het heel leuk om te zien wat er allemaal voorbij kwam en om ook
eens wat van de kleuters te horen. Het was een topdag en we hebben veel vrolijke gezichtjes gezien!
Juf Sophie
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Identiteit
Veel van jullie kennen mij waarschijnlijk nog niet. Sinds dit schooljaar heb ik met veel vreugde deel genomen aan het team van
de De Voorsprong. Mijn naam is Jo-Ann Nijman en werk tien jaar als drama docent in het onderwijs. Tien jaar lijkt lang, maar
ik merk dat de tijd zo voorbij gevlogen is. Vooral de ouders van de onderbouwkinderen zullen mij nog niet kennen. Ik geef namelijk drama aan de bovenbouw, groep 5 tot en met 8. De leerlingen mogen echt hun fantasie gebruiken bij mij in de lessen
en tegelijkertijd leren ze zichzelf te presenteren tijdens de opvoering. Spelenderwijs leren ze daarnaast samen te werken en
zijn ze onder andere ook met taal bezig.
Ook werken we met heel de school samen aan thema’s. De komende periode ga ik met de leerlingen aan de slag met identiteit.
De leerlingen leren naar zichzelf kijken en anderen te observeren. Op dit moment ben ik lessen aan het ontwikkelen die hierop
aansluiten. We gaan bijvoorbeeld verschillende typetjes spelen en opzoek naar welke stemmen daarbij passen. Om vervolgens
korte toneelstukken te maken die we dan in de les presenteren. Hopelijk hebben jullie mij een beetje beter leren kennen. Nog
niet genoeg? Schroom niet om met mij een praatje te maken of eens te vragen waar we op dat moment mee bezig zijn. Zo
kunnen wij elkaars ‘identiteit’ ook steeds beter leren kennen.
Groetjes, Juf Jo-Ann.

Schoolmelk en extra studiedag
Beste ouders,
Op de M.R.-vergadering van 16 februari jl. hebben we het door de oudergeleding ingebrachte agendapunt ‘’Schoolmelk’’ besproken. Hierbij was ook de schooldirecteur aanwezig.
Op deze vergadering zijn o.a. de voor- en nadelen ervan aan de orde gekomen. De stuurgroep van de school zou in haar overleg nagaan of het herinvoeren ervan voor ons wel of niet haalbaar was, i.v.m. de talrijke acties die daarvoor ondernomen
moeten worden (het periodiek in ontvangst nemen bij bezorging door de leverancier, de financiële en andere administratie bijhouden, dagelijks uittellen en bij de klassen bezorgen), terwijl er geen krachten daarvoor beschikbaar zijn.
Hoewel M.R. ouders hebben aangegeven de bezorgtaak (het dagelijks bezorgen van de melk bij de klassen) op zich te kunnen
nemen, heeft de stuurgroep toch besloten om af te zien van het gebruik van schoolmelk. Voor het dagenlang goed kunnen
opslaan van al die pakjes melk is er namelijk een aangepaste koelkast nodig. De school heeft op dit moment geen middelen om
zulk een koelkast te bekostigen. Bovendien is er op school ook geen geschikte ruimte aanwezig om die goed beheerd neer te
kunnen zetten.
En verder het volgende. Om goed met elkaar over de ontwikkeling van de kinderen te kunnen praten, is er veel tijd nodig; die
is voor ons op school echter erg schaars is. Daarom zal op woensdag 18 maart de school gesloten zijn voor de kinderen.
Op deze extra studiedag zullen de teamleden dan met elkaar de opbrengsten van de gemaakte Cito-toetsen bespreken. Ook
wordt op deze dag besproken welke stappen er gezet moeten worden om de kinderen in de resterende maanden tot de
zomervakantie, nog beter te laten groeien in hun ontwikkeling.
Wij hebben begrip voor bovenstaande besluiten van de directie en hopen dat ook u daar begrip voor heeft.
Met vriendelijke groet,
De M.R.

Groep 7B
Wij zijn groep 7B, de allerleukste klas van de school……
In onze klas zitten; Oualid, Melek, Alla, Rabia, Amina, Abdulah, Yasmin, Ouiam, Meryem, Musa, Ayesha, Sarah, Rubaina,
Imane, Dominik, Ahmet Can en Irem.
Nog een jaar en een paar maanden en dan gaan we De Voorsprong verlaten en naar de middelbare school. Maar gelukkig is het
nog niet zover…..
Dit jaar zijn we hard aan het werk om nog veel te leren. Met rekenen zijn we nu bezig met allerlei onderdelen zoals; procenten,
breuken, kommagetallen, deelsommen met rest, inhoudsmaten herleiden, vierkante kilometers en nog veel meer.
Tijdens de spellinglessen leren we dit jaar ook werkwoordspelling, wat is de persoonsvorm, het onderwerp, tegenwoordige- en
verleden tijd, klankvaste- en klankveranderende werkwoorden en natuurlijk hoe schrijf je verschillende woorden.
Bij de geschiedenislessen hebben we het nu over De Eerste Wereldoorlog. Tijdens de aardrijkskundelessen behandelen we dit
jaar Europa.
In de lessen seo (sociaal emotionele ontwikkeling) bespreken we allerlei dingen met elkaar. Een paar voorbeelden zijn; Welke
afspraken en regels zijn nodig in de klas of op school? Wat gaat er goed of niet zo goed? Hoe lukt het samenwerken met elkaar?
Maar één van de belangrijkste is……. Hoe voel je je op school? Als je zin hebt om naar school te gaan, lukt het leren ook beter!
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Moedergroep
Op de Voorsprong en de Peutersprong zorgen we ervoor dat uw kinderen zich thuis voelen en veel
leren. Om dit goed te kunnen doen, hebben we u, de ouders, nodig.
U kent uw kinderen immers het best!
De Voorsprong en de Peutersprong organiseert gezamenlijk 5 bijeenkomsten voor moeders waarin u
leert hoe u zo goed mogelijk kunt bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen op school. U wisselt
ervaringen uit met andere moeders en leert vaardigheden waarmee u uw kinderen vooruit helpt. De
bijeenkomsten worden verzorgd door Dina Weeda, die jarenlang met ouders heeft samengewerkt op
een basisschool in de Schilderswijk. Dina is de afgelopen maanden op tijdens de koffieochtenden op
donderdag ochtend aangeschoven bij de moeders om elkaar beter te leren kennen. In de groep is
plaats voor 16 moeders; bij meer belangstelling komt u op een wachtlijst.
De onderwerpen zijn o.a.:
-wat vindt u belangrijk in de opvoeding?
-samenwerken met de leerkracht.
-wat als uw kind pest of gepest wordt?
-emoties van uw kind helpen reguleren.
-hoe wordt uw kind zelfstandiger en creatiever?
Er is veel ruimte voor uw inbreng in een sfeer van vertrouwelijkheid!
Data: donderdag 19 en 26 maart; 2, 9 en 16 april
Tijd: 14.15 - 15.15 uur; koffie en thee staan klaar om 14.00 uur
Plaats: Buurthuis De Octopus, vergaderzaal 1
U kunt u aanmelden bij Dina die volgende week aan
het einde van de schooldagen in de hal aanwezig is.
Overdag kunt u zich aanmelden bij de administratie.
Mailen kan ook: weeda.dina@gmail.com
Ik nodig u allen van harte uit om deel te nemen aan
de moedergroep en daarmee te investeren in de ontwikkeling van uw kinderen en in de samenwerking
met school.
We hopen dat we met de tijd van de cursus nog
meer ouders kunnen bereiken, aangezien de tijd
aansluit bij het ophalen van de kinderen van zowel
de Peutersprong als de Voorsprong.
Met vriendelijke groet,
Dina Weeda,
Sabine Levenbach-van den Oever.
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