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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! 

 

Mijn naam is Mender! Ik ben sinds eind 2018 werkzaam bij het talentenhuis en deed vooral  
LKP met de kinderen.  
 
In 2019 kwam ik erachter dat het mijn passie was om als leraar 
aan de slag te gaan. Ik koos voor De Voorsprong, omdat ik 
denk dat ik op deze school mezelf kan ontwikkelen en mijn doel 
bereiken. Op dit moment sta ik in groep 7 en ondersteun ik Juf 
Suzy.  
 
Wie weet ziet u mij over een aantal jaren als leerkracht voor de 
klas! 

Juf Mirjam en juf Sabine 
Beste ouders, 

Dit jaar gaan alle bijeenkomsten en feesten een beetje anders dan anders door de  
Coronacrisis en de daarbij horende regels. De koffiemomentjes met ouders in het buurthuis 
kunnen daardoor jammer genoeg voorlopig geen doorgang vinden.  
Sinterklaas en kerst worden wel gevierd, maar helaas zonder ouders in de school. 

 
In Mijn Schoolinfo heb ik u gevraagd mee te denken over het Sinterklaasfeest. Helaas heb 
ik heel weinig reacties gekregen. Wij zullen het Sinterklaasfeest wel vieren, maar alleen 
met de kinderen. De Sinterklaaswerkgroep is druk bezig met de organisatie hiervan. 
 
Zodra er meer bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte, wellicht in een volgende 
nieuwsbrief. 
 
Mvg, juf Mirjam en juf Sabine 

Meester Tim 
Dinsdag 22 september werden we opgehaald met de bus om naar het 
Beachstadium in Scheveningen te gaan. De kinderen hebben hier  
verschillende sportcursussen gevolgd en ze hebben het leuk gehad.  
Hiernaast een foto van de einddans met de groepen 5, 6, 7 en 8.  
 
Ook zijn de gymlessen op school weer begonnen en is het leuk om te zien 
hoe goed de kinderen hun best doen. Hieronder een paar foto’s tijdens de 
gymlessen. 

 

Ouail (groep 7)      

 

 

 

 

 

Meryem (Groep 8)  

 

 

Niet alleen kinderen doen hun best in de gymzaal…. Soms 
komen conciërge Jamal of Meester Aniel ook hun kunsten 
laten zien. 

 
Meester Jamal      meester Aniel 
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Op de “voorschool” bereiden we uw kind voor op groep 1 van de basisschool.  
Wij laten de kinderen leren door te spelen.  
Ons thema is nu: De baby huilt.  
 
Hoe doen we dat ?  
De juf zit met de kinderen in de kring en heeft een pop op schoot.  
Ze speelt dat de baby huilt.  Wat zou er zijn ?  
Ze zegt: “Wat is er baby, heb je honger?”, “Ik geef je een flesje drinken.“  
Of de dag er na heeft de juf pindakaas op de billen van de pop gesmeerd en de pop huilt 
weer. 
De juf zegt: “Wat is er baby?   
“Ik ruik iets , je hebt gepoept in de luier.”, “Ik ga je een schone luier geven.”  
 
De baby gaat in bad en de juf benoemt de lichaamsdelen die ze wast en weer droogt.  
De peuters spelen dit na in de kring en in de huishoek, ze spelen vadertje en moedertje en 
verzorgen de pop.  
Ze gaan de woorden gebruiken die bij dit thema horen: de lichaamsdelen, de familie en de 
zintuigen.  
Ruiken met je neus, proeven met je mond, voelen met je velletje, horen met je oren.  
 
We zingen er ook liedjes bij, zoals: “Hoofd, schouders, knie en teen” en “Dit zijn mijn wan-
getjes” en “Met je vingertjes, met de handjes”,etc. Zingen is goed voor de taalontwikkeling 
van uw kind.  
 
Fijn als u thuis ook met ons meedoet:  https://www.kinderliedjes.info/hoofd-schouders-
knie-en-teen/ 
 
Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover in de 
Nieuwsbrief.  
  
Groeten van het team Peutersprong. 
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Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Mijn naam is Peter Bos. Ik ben 61 jaar oud en ben de vader van de directeur van sporttalent Yoran Bos. Ik kom uit de 

Haagse sportwereld. Ik heb o.a. 30 jaar gewerkt voor de gemeente Den Haag in het gebied Laak als sportconsulent.  

Na deze periode heb ik als leidinggevende in gebied Laak en Moerwijk gewerkt voor stichting ‘Mooi verbindt mensen’. 

Door herverdeling Welzijn-gelden moest ik in 2010 een andere baan zoeken, die ik vond in de jeugdgevangenis in  

Sassenheim. 

Door een ziekte genaamd GuilaIne Bare, een operatie aan mijn rug en Parkinson werd ik afgekeurd voor genoemd werk 

in de gevangenis. Gelukkig had mijn zoon nog een job bij sporttalent, waar ik mijn ervaringen in coachen en begeleiden 

van de kinderen kan overbrengen op sportdocenten. 

Ik coach en begeleid het team sportdocenten dat momenteel bestaat uit 5 vaste 

krachten te weten, Samar, Koen, Othman, Elias en Christopher. Zoals u inmiddels 

al gemerkt heeft, heeft Laurens een andere functie binnen sporttalent.  

Met veel plezier bieden wij de kinderen een sportaanbod en werken nauw samen 

met de docenten, de directie van de school en de LKP-coördinator. 

Met vriendelijke groet, 

Meester Peter. 
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Meester peter 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Speelplezier 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben juf Charissa. Op dinsdag en vrijdag geef ik les in groep 

3. Wat ik zo leuk vind aan lesgeven in groep 3, is dat de 

kinderen zo ontzettend veel leren. Lezen, schrijven en 

rekenen. En ook dat de ontwikkeling zo snel gaat!  

 

We zijn eigenlijk nog maar net van start en de kinderen 

kunnen al best veel woordjes lezen met de letters die ze 

geleerd hebben. Ook doen we al kleine dictees; dit doen we op 

een magnetische letterplank. De kinderen kunnen zelfs al een 

kleine zin neerleggen. Zie de foto’s!  

 

Groetjes, juf Charissa. 

Juf Charissa 

De juffen in de onderbouw zijn dit schooljaar begonnen met een cursus voor de 

methodiek Speelplezier.  

 

Speelplezier biedt houvast en structuur om de kinderen in spelende interactie 

tot ontwikkeling te brengen.   

Ik ben erg enthousiast over deze methodiek en merk dat de kinderen dit ook zo 

ervaren. Kinderen leren op deze manier spelenderwijs de wereld kennen.  

 

Groetjes, 

 

Juf Genevieve 


