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Belangrijke
data
14 september
Studiedag
Alle kinderen vrij
15 september
Prinsjesdag
Alle kinderen vrij
22 september
Beach Sport
Groepen 5 ‘/m 8
30 september
Start kinderboekenweek

Rectificatie schoolgids
In de schoolgids die uw kind
heeft meegekregen staat op
blz. 41 abusievelijk vermeld
dat de studiedag van 5 maart
op een maandag valt; dit
moet vrijdag zijn. Bij de
kalendermaand maart staat
dat wel goed aangegeven.
Zoals u bekend, bestaat de
oudergeleding van onze M.R.
uit 4 ouders; in de schoolgids
staan echter alleen de
namen van 3 ouders.
De naam van het 4e lid, mw.
Abida Tahier, is per abuis er
niet in vermeld (zie blz. 46 2e
alinea). De volledige oudergeleding ziet er dus als volgt
uit: mw. Samira Chtatou
(in plaats van Chtatav),
mw. Firdes Yesil Demir,
mw. Nurten Kilic en
mw. Abida Tahier.
Onze excuses voor
de vergissingen.

Een nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met de rekenmethode
Getal & Ruimte Junior. Dit is de opvolger van onze vorige methode Rekenrijk.
Getal & Ruimte Junior is oorspronkelijk een veelgebruikte methode voor het
voortgezet onderwijs en heeft nu een eigen Junior-versie voor de basisschool.
De strategieën van de methode komen in grote mate overeen met Rekenrijk.
Getal & Ruimte Junior bestaat uit 9 blokken van ongeveer 4 weken. Inhoudelijk is er
meer aandacht voor het toepassen en het verdiepen van het rekenen. Dat maakt de
methode uitdagender. Nieuw in deze methode is, dat de hele week één onderwerp
centraal staat; begin van de week wordt voorkennis opgehaald en instructie gegeven,
vervolgens wordt er geoefend en aan het eind van de week wordt de leerstof toegepast in contextopgaven.
Er is een prominentere rol toebedeeld aan het correct opschrijven van de
tussenstappen. Wij zijn zeker enthousiast en merken tegelijk dat het best even
wennen is voor ons allemaal. We nemen de tijd onszelf en de kinderen vertrouwd te
maken met de nieuwe aanpak.
Ouderbetrokkenheid
Regelmatig werd ons in het verleden
door ouders gevraagd hen uit te l
eggen hoe we de sommen
aanbieden en welke sommen aan de
orde zijn. Daar kunnen we nu goed
in voorzien, want bij elk blok is een
ouderbrief opgesteld. In deze brief
wordt verteld wat we doen en welke
'rekentaal' we daarbij hanteren. Ook
staan er tips voor thuis in. De
ouderbrief zal door de leerkracht
verstuurd worden in ‘MijnSchoolinfo’.
Meer weten?
Op www.getalenruimtejunior.nl
leest u meer over de methode.
Met vriendelijke groet,
Juf Salima.

Groep 5A
Het is altijd even wennen om na een zomervakantie weer te beginnen op school.
Met die gekke maanden die we achter de rug hebben, had ik wel weer zin in een volle
klas met kinderen. En zo’n volle klas, dat is best weer even wennen! Ook de kinderen
moet duidelijk nog even wennen; aan elkaar en aan een nieuwe juf.
In het geval van groep 5A moeten ze ook nog wennen aan 2 nieuwe meesters.
Meester Chanderdath en meester Yvo horen namelijk ook bij groep 5A!
Meester Yvo is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Meester Chanderdath is in ieder
geval tot december op donderdag in de klas. Ik ben dan wel op school, maar ben dan
bezig met alles wat met taal te maken heeft. Dat kan betekenen dat ik heel de dag
achter een computer zit te typen, maar ook dat ik in andere klassen ga kijken hoe
daar de taal- en spellingslessen gegeven worden, zodat ik, als het nodig is, mijn
collega’s kan helpen en ondersteunen bij het geven van deze lessen.
Groetjes,
Juf Anne.

Groep 7B
Wij zijn groep 7B, de allerleukste klas van de school……
In onze klas zitten; Bilal, Ocktivana, Safouan, Aya, Nazli, Rayhana, Naoufal, Rana, Ouail, Yagmur, Isra, Youssef, Servet,
Xhelal, Bayram en Ali.
Nog maar twee schooljaren en dan zullen we De Voorsprong verlaten en gaan we naar de middelbare school.
Maar gelukkig is het nog niet zover………
Dit schooljaar in groep 7 gaan we hard aan het werk om nog veel te leren. Met rekenen zullen verschillende onderdelen
aan bod komen, zoals: procenten, breuken, kommagetallen, deelsommen met rest, inhoudsmaten herleiden, vierkante
kilometers en nog veel meer.
In de spellinglessen zullen we dit jaar ook nieuwe dingen leren: zinsontleding (wat is het bijvoeglijk naamwoord, het
hulpwerkwoord) en werkwoordspelling (tegenwoordige- en verleden tijd, klankvaste- en klankveranderende werkwoorden) en natuurlijk hoe schrijf je verschillende woorden.
Tijdens de lessen SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) bespreken we allerlei dingen met elkaar in de groep. 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
namelijk ook beter!
Groeten van groep 7B.

Verandering werkzaamheden
Beste ouders,
Dit schooljaar zijn mijn werkzaamheden op de school tijdelijk anders dan in de
meeste afgelopen jaren: 2 dagen per week sta ik namelijk vast in 2 verschillende groepen, nl. 1 dag (’s woensdags) in groep 6B en 1 dag (‘s donderdags) in
groep 5A. Op de andere dagen ben ik de 3e man in de groepen 5. Dit houdt in
dat ik op deze dagen de groepen 5 bijsta met het uitvoeren van allerlei andere
noodzakelijke werkzaamheden, w.o. RT (extra hulp) aan kinderen die die hulp
hard nodig hebben. Ik ga mijn uiterste best doen om de kinderen die daarvoor
in aanmerking komen zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ook deze kinderen
goed voorbereid zijn op de lessen die in de klas aan de orde (zullen) komen.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Naast mijn reeds genoemde klassengebonden werkzaamheden zit ik, zoals jullie
bekend, ook in de M.R. van de school; hierin vervul ik nog steeds de functie van
secretaris. Deze taak doe ik al ruim 15 jaar met heel veel plezier en toewijding!
Verder zit ik samen met meester Fabian in de werkgroep ‘’Nieuwsbrieven’’.
Fabian en ik zorgen er namelijk voor, dat de ingebrachte stukken voor de
nieuwsbrief (die jullie maandelijks opgestuurd krijgen) na screening daarin
opgenomen worden en dat de nieuwsbrief tijdig de deur uitgaat. Dit gebeurt op
de 1e vrijdag van elke maand, tenzij deze dag een vrije dag is; dan gebeurt dat
op de eerst volgende vrijdag waarop er wel school is. In de maand augustus
komt de nieuwsbrief niet uit, omdat de school dan gesloten is in verband met
vakantie.
Met vriendelijke groet,
Meester Chanderdath.
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Groep 4A
Hallo allemaal,
Wij zijn groep 4A. Onze klas is in de beneden-gang helemaal vooraan.
Wij zijn een middenbouwgroep. Onze groep bestaat uit 19 leerlingen.
Dit schooljaar beginnen wij met een nieuwe rekenmethode ” Getal & Ruimte Junior”. Ook gaan we dit jaar verder met
de taal/spelling methode ”Staal”. Elke maandag hebben wij 2 uurtjes LKP waar we zelf activiteiten uit kunnen kiezen.
We kunnen kiezen bijvoorbeeld uit: tekenen, dansen, foto-videografie, percussie en robotica.
Elke vrijdagmiddag om 14.30u hebben wij een spelletjes uur. Hier kunnen wij ook kiezen uit verschillende activiteiten
die de leerkrachten voor ons organiseren.
Wij gaan er een heel gezellig schooljaar van maken.
Groetjes van groep 4A.

Veranderingen in Peutersprong 1 en 2 (4 groepen)
Peutersprong 1 en 2 zijn vanaf nu ook op woensdag open!
Alle peuters van 2 ½ tot 4 jaar kunnen nu dus 5 dagdelen naar de
voorschool.
Dat is nog beter voor uw kind!
Groepen A: 3 ochtenden en 2 middagen.
Groepen B : 3 middagen en 2 ochtenden.
We hebben daarom nieuwe juffen erbij.
Op Peutersprong 1 werken juf Lize, juf Ruby en juf Emel.
Op Peutersprong 2 werken juf Wahida, juf Najat en juf Roghia.
U kunt uw kind inschrijven op de website : www.jonglerendenhaag.nl
Ons eerste thema is: “Muis gaat naar school”.
De volgende keer vertellen we u meer over
hoe we “spelend leren”.
Groetjes van het team Peutersprongen.
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Groepen 8
Lieve allemaal,
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad, maar na 6 weken vakantie is het dan weer zover,
we mogen weer naar school!
Dit jaar starten we in groep 8 met wel 35 kinderen. Lekker druk, maar het wordt ook vast heel gezellig.
Voor de kinderen, maar ook voor u als ouders, begint nu hun laatste jaar op de basisschool.
Het zal een druk jaar worden, met veel toetsen, adviesgesprekken, een eindtoets en nog veel meer.
Maar gelukkig ook veel leuke dingen, zoals sporttoernooien, natuurlijk schoolkamp en waarschijnlijk een musical.
Na 3 dagen met de nieuwe groep zijn we al een beetje aan elkaar gewend en heerst er een hele leuke, gezellige sfeer.
Wij zijn trots op de klas, dat dit al zo goed voelt!
Wij gaan er samen een super jaar van maken, met heel veel leerplezier!!!!!!!
Liefs van juf Marja.
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