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Laatste schooldag

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn dat zovelen van jullie de Ooievaarspas al hebben laten scannen.
(Heeft u het nog niet gescand, wilt u dit dan a.u.b. doen en aan uw kind of leerkracht
meegeven?) Hier is de school heel erg bij geholpen. Een deel van het geld willen we namelijk gebruiken om de laatste schooldag feestelijk af te sluiten voor de kinderen, binnen de
richtlijnen van het RIVM.
De laatste schooldag zal, omdat we in shiften blijven werken, donderdag 16 juli zijn.
Vrijdag 17 juli is het zomervakantie voor elke leerling. De leerkrachten moeten die dag de
lokalen opruimen en leeghalen, omdat er nieuw linoleum gelegd zal worden.
In de bijlage een brief van leergeld met een schoolspullenpas-flyer, voor als u een
Ooievaarspas heeft. Als het goed is heeft u eind mei een aanvraagformulier voor de
schoolspullenpas binnen gekregen!
Ook in de bijlage de brief van het bestuur van DHS, naar aanleiding van de tijdelijke
sluiting van de Springbok, waar ik u afgelopen week al over mailde. Ook daarin staat dat
we met z’n allen alert moeten blijven. Dat is ook de reden waarom Sharda doorvraagt als u
uw kind ziek meldt. We moeten namelijk snel kunnen handelen wanneer we vermoedens
van besmetting hebben. (Gelukkig nog niet op onze school).
Voor nu wens ik u goede en gezonde tijden toe!
Sabine Levanbach-van den Oever.

Berichtje van juf Annemieke
Lieve ouders en kinderen,
Dit is mijn 2e jaar als intern begeleider op De Voorsprong. Als intern begeleider
bezoek ik groep 1 tot en met 4 om te kijken hoe het met de kinderen en de leerkrachten
gaat. Ik heb gesprekken met de leerkrachten en de ouders, hoe we de kinderen kunnen
helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wij letten nog steeds streng
op de naleving van de regels
rondom het Coronavirus.

Als iemand de school
betreedt, dan houden
wij 1,5 meter afstand.

Alleen samen krijgen we
Corona onder controle!

De afgelopen weken waren daarin anders dan normaal. Opeens was de school dicht
en zag ik geen kinderen, leerkrachten en ouders meer op school. We gebruikten Teams om
elkaar te zien en met elkaar te praten.
Omdat ik het heel belangrijk vind om ook met kinderen te kunnen werken en kinderen te
helpen, heb ik een paar weken aan kleine groepjes kleuters kunnen voorlezen middels
Microsoft Teams.
Gelukkig is nu de school weer open en kunnen de kinderen halve dagen weer naar school.
Ik ben daar heel blij om, want ik heb de kinderen én de ouders echt gemist!
Helemaal normaal gaat het nog niet. De kinderen gaan halve dagen naar school en de ouders mogen hun kind niet wegbrengen naar de klas. Dat vind ik heel jammer, maar het is
op dit moment niet anders.
Ik wil een groot compliment maken aan alle ouders. Iedere ochtend en middag sta ik bij de
kleuteringang buiten om de kinderen te ontvangen. Vanaf de eerste dag houden jullie als
ouders je prima aan de afspraak om afstand te houden.
Ik geniet er van het zonnetje, de blijde gezichten van de
kinderen en jullie bereidheid om je zo goed aan de
afspraken te houden! Mijn speciale complimenten voor de
ouders van de kinderen van groep 0 en 1. De kinderen
gaan voor het eerst naar school en jullie kunnen als ouder
niet mee naar de klas en nemen afscheid buiten voor de
deur. Dat is heel wat!
Ik hoop dat we in het nieuwe schooljaar elkaar gewoon
weer kunnen zien in de school.
Voor nu een zonnige groet van Juf Annemieke.

Groep 5A
Vrijdag de 13e (in maart) was de laatste dag dat ik een groep met kinderen voor mijn neus had zitten en ik “gewoon” les gaf.
Daarna was het ineens via de computer les geven, maar hoe dan????
Ik snapte er niks van, maar na een paar dagen oefenen ging het al een stuk beter. Volgens mij hebben de kinderen van 5A in
het begin best hard om mij moeten lachen, want juf Anne en computers snappen elkaar niet altijd, die hebben nog wel eens
ruzie samen.
Het uitleggen van nieuwe onderwerpen via een computerscherm valt ook niet mee,
maar gelukkig was daar maandag 18 mei!!!
Joepie, ik heb weer een groep kinderen voor mijn neus.
En ook al kan ik jullie soms wel achter het behang plakken, omdat ik jullie dan een
beetje vervelend vind, maar IK HEB JULLIE GEMIST!!!
Ik ben heel blij dat jullie allemaal weer op school zijn.
Juf Anne.

Wat een Geluk!
Na zoveel weken thuis mogen we eindelijk weer voor de klas. De hamers en linialen
zijn nog steeds opgeborgen, maar zijn nu ingeruild voor geluksfreubels en mooie
verhalen. Samen met groep 3 en 4 ben ik begonnen met het onderzoeken van geluk.
Wat maakt jou gelukkig, wat zijn je talenten en dromen?
Zo zijn we begonnen met de vraag. Wat is geluk?
De antwoorden waarmee de kinderen kwamen, liepen erg
uiteen. Zo is voor de één dansen op je lievelingsnummer
een puur geluksmoment, zo voelde de ander zich geweldig
bij het scoren van een doelpunt. Een meisje kon zelfs het
geluksgevoel uitleggen, het warme ‘knoopje’ onderin je buik.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

De komende weken gaan we aan de slag met het leren
‘omdenken’, zullen we onze dromen bespreken en
uiteindelijk geluk doorgeven aan een ander. Zo kunnen we met z’n allen vol geluk de
zomer in!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Juf Suzanne.

Groep 1/2D
Na een aantal weken online les te hebben gekregen, kunnen we nu gelukkig alweer een tijdje naar school! Wat was het fijn
om alle kinderen weer “in het echt” te zien! Het was ook heel leuk om te zien hoe blij de kinderen waren om ook elkaar weer
te zien.
De nieuwe regels, zoals vaker handen wassen, niet knuffelen, hoesten in de elleboog, geen
handen vast in de rij, leerden de kleuters in een mum van tijd.
Het is ook heel fijn dat we met halve groepen werken, zo kunnen we alle kinderen veel aandacht
geven. Ook de kinderen die straks naar groep 3 gaan, kunnen we nu, in kleine groepjes, goed
helpen. Zo kunnen ze straks een goede start maken in groep 3. Ook de kinderen die van groep 1
naar groep 2 doorstromen, kunnen we nu, in kleine groepjes, goed helpen.
Zo hopen wij dat ook zij straks in groep 2 een zo goed mogelijke start kunnen maken. Gelukkig hebben we nog een aantal
weken, waarin we samen hard kunnen werken, voordat dit bijzondere schooljaar er alweer op zit!
Juf Henrike.
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