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10 April 

Goede vrijdag 

School gesloten ;-) 

13 April 

2e paasdag 

Alle kinderen vrij 

27 April t/m 10 mei 

Meivakantie 

Alle kinderen vrij 

 

  

Belangrijke 
data  

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Komende week zullen wij 

strenger gaan letten op de 

naleving van de regels  

rondom het Coronavirus. 

 

Er zijn regelmatig te veel 

ouders binnen de school die 

de regels niet goed naleven. 

 

Mocht u de school betreden, 

houd dan 1,5 meter afstand. 

 

Alleen samen krijgen we  

Corona onder controle! 

 

Beste ouders, 

 

Ik ben werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren). 

 

Nu de school gesloten is en de gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten stil-

liggen, wil ik u graag via deze weg vertellen wat het school maatschappelijk werk ook 

in deze tijd voor u kan betekenen. 

 

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij 

het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben 

met school, opvoeding of de thuissituatie.  

 

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben veel invloed op het alledaagse leven 

van ieder gezin. Wellicht loopt u tegen zaken aan zoals: 

 Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?  

 Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? 

 Hebt u vragen over de (thuis)werkhouding van uw kind? Het schoolmaatschap-

pelijk werk kan advies geven over dagschema's, concentratie, motivatie e.d. 

Voor vragen over de schoolvakken inhoudelijk (taal, rekenen etc.) kunt u ge-

woon bij de leerkracht van uw kind terecht. 

 Hebt u vragen over de uitleg die u aan uw kind geeft over het Corona virus?  

 Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandig 

heden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?  

 Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt? 

 Is de economische situatie van uw gezin veranderd en maakt u zich zorgen 

over de financiën, huisvesting of het betalen van schoolspullen van uw 

kind(eren)?   U kunt mij bellen/mailen: 

 Telefoon: 06 - 28247296 

 E-mail: s.durmus@smw-basisschool.nl 

 Mijn werkdagen zijn ma-di-do-vrij. Vanwege de Corona maatregelen zal mijn 

werkrooster er nu soms anders uitzien. Maar op een bericht of email reageer ik 

zo snel mogelijk.  

De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, wel stel ik de interne begeleider op de 

hoogte van de start en het einde van het contact. Overleg met derden gebeurt alleen 

als u daar toestemming voor geeft. Er zijn geen kosten verbonden aan school-

maatschappelijk werk.  

Met vriendelijke groet, 

 

Sezen Durmus  

Schoolmaatschappelijk werker Xtra 

T: 06-28247296 

M: s.durmus@smw-basisschool.nl  
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Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Beste ouders en leerlingen, 

 

Het is al de derde week dat de scholen gesloten zijn. De juffen 
en de meesters missen jullie enorm. Wat goed dat jullie aan de 
huiswerkpakketten werken en keurig inleveren op school. 
 
We gaan binnenkort beginnen met Microsoft Teams. Met dit 
programma kunnen wij chatten en videobellen.  
 
Zo gaan we elke dag ongeveer 40 minuten aandacht besteden 
aan een vakgebied. Dit doen we eerst gezamenlijk.  Heb je 
behoefte aan extra instructie of begeleiding kunnen we samen 
een geschikt contactmoment plannen. 
 
Hartstikke fijn dat er zo'n mogelijkheid bestaat.  Het is wel 
belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is en de opdrachten 
maakt. 

 

Ik heb er zin in. Tot maandag 6 april. 

Groet, Juf Bahar . 

OBS De Voorsprong    Ruijsdaelstraat 11  - Telefoon: (070) 380 51 57     E-mail: administratie@obsdevoorsprong.nl 

Juf Bahar 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

De Kangoeroewedstrijd 

Beste ouders,  

Wat een rare weken hebben we achter de rug en nog zijn we er niet klaar mee 

helaas.Het zal nog even duren voor we weer gewoon naar school kunnen gaan. 

 

Ik mis de gewone dag…mijn collega’s s morgens in de lerarenkamer, iedereen  

begroeten bij de deur, het koffie drinken met de moeders maar het meest mis ik de 

kinderen. Wel heel fijn is dat het huiswerk goed gemaakt wordt door de kinderen! 

 

De komende week zal ook ik starten met het opbellen van ouders. 

Gewoon om eens even te horen hoe het met u of de kinderen gaat.  

Verder ben ik vooral thuis aan het werk, aan de computer om dingen uit te werken 

voor school. Wel vind ik het heel fijn dat de zon lekker schijnt dat maakt het een 

stuk vrolijker allemaal! 

 

Groetjes van juf Mirjam 

Les op afstand 
Beste ouders, 
 
Hieronder de links die de kinderen kunnen gebruiken bij het 
werken op afstand. Als het goed is heeft nu ieder kind een 
computer/laptop/tablet/telefoon tot zijn beschikking. 

Basispoort  http://thuis.basispoort.nl 
Gynzy:  http://www.gynzykids.com 
Snappet: http://leerling.snappet.org 
Teams:  http://teams.microsoft.com 
 
VLL/Estafette http://zwijsen.nl/thuislessen 
Spelling:  http://www.spellingoefenen.nl 
Kiddowz: http://www.kiddowz.net 

Mocht u geen inloggegevens hebben, dan kunt u mij bereiken 
op ict@obsdevoorsprong.nl of via Teams. 

Groetjes, 

Meester Fabian. 

Juf Mirjam 

Jaarlijks doet de Voorsprong mee met de Kangoeroe reken- en wiskunde-wedstrijd. 

Wij hadden ons dit jaar weer opgegeven, maar door de huidige  

situatie kunnen de leerlingen de wedstrijd helaas niet op school maken. 

Maar niet getreurd! De organisatie heeft namelijk besloten dat de geselecteerde 

leerlingen vanuit huis kunnen deelnemen aan de wedstrijd! Daar zijn wij  

hartstikke blij mee!  

De leerlingen zullen de wedstrijdformulieren met het huiswerkpakket meekrijgen. Op 

vrijdag 17 april moeten deze formulieren uiterlijk ingeleverd worden.  

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen waarvan de moeilijkheid oploopt van een-

voudig tot zeer moeilijk. Het is de bedoeling dat de kinderen dit alleen maken. Voor 

de kinderen die in groep 3 en 4 zitten, moeten de opgaven voorgelezen worden. Dit 

kan een volwassene doen. Eind mei worden de winnaars van de Kangoeroewedstrijd 

bekend gemaakt. De winnaars kunnen een leuk prijsje winnen. Dat wordt spannend!  

 

Groetjes, juf Salima. 


