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Belangrijke
data

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst de beste wensen voor 2021!

11 januari
GEEN Studiedag
Lessen zijn online

Einde Mijn School Info
Recent kregen wij het bericht
dat het bedrijf achter
Mijnschoolinfo stopt
per 1 maart 2021.
51 scholen gebruiken
momenteel Mijnschool.
Een oudercommunicatieplatform is inmiddels niet
meer weg te denken in het
contact tussen school en
ouders. U ontvangt alle
belangrijke informatie op
deze manier van ons,
bijvoorbeeld de nieuwsbrief.
Wat wordt de vervanger?
Om die reden hebben we
gezocht naar een goed
alternatief. We hebben dit
gevonden in de “School APP”
van het platform Social
Schools. De functionaliteiten
van de School APP zijn te
vergelijken met die van
Mijnschoolinfo. Meer info
over het platform en de app
kunt u hier vinden:
https://www.socialschools.nl
U krijgt nog vóór de maand
Maart een e-mail van ons met
uitleg en het verzoek om uzelf
op het nieuwe platform aan te
melden met een zogenoemde
koppelcode.

Het is een bizarre tijd. Vaccinaties die net zijn begonnen, voor –en tegenstanders van
deze vaccinaties. Mensen die zich strak aan de maatregelen houden, mensen die een
andere mening hebben en zich er minder strak aanhouden.
En dan ook nog de scholen dicht. Dinsdag weten we of we langer dicht moeten of dat
we toch 18 januari open gaan.
Ik heb deze week vol bewondering door de school gelopen en gezien met hoeveel
passie en inzet er nu voor de 2e keer massaal online les wordt gegeven. In kleine
groepjes, individueel contact, een incheck moment met de hele klas. Elke jaargroep
heeft z’n eigen manier om zo effectief les aan de kinderen te gegeven en contact met
hen te houden, zodat het huiswerk goed gemaakt kan worden. Ook ben ik blij om te
horen dat de klassentelefoon die vanaf het begin van dit jaar als nieuw communicatie
middel is geïntroduceerd, zo snel en makkelijk voor zowel u als ouder, als de
leerkracht zelf werkt. Korte lijnen zijn er nu, wat als het goed is de communicatie
bevordert.
Natuurlijk ben ik u ook dankbaar, dat u alles in het werk zet om uw kind zo goed mogelijk het huiswerk te laten maken en de online lessen te laten volgen. Ik weet dat het
geen gemakkelijke taak is, om in een huis vol kinderen, soms met uw eigen werk
erbij, toch ervoor te zorgen dat uw kind(eren) de online lessen (kan) kunnen volgen
en het huiswerk kan (kunnen) maken.
Daarom voor u als ouder een groot compliment!
Een grote troost: zowel wij de school, als u de ouder, doet dit voor een goed doel.
Uw kind(eren) een zo goed mogelijke kans in het leven geven. Want mede door het
volgen en krijgen van onderwijs is uw kind in staat om voor een vak te leren of te
gaan studeren.
De cito toetsen komen er ook aan. Door op deze wijze uw kind(eren) te onderwijzen,
hopen wij, dat met uw hulp, uw kind(eren) als de lockdown voorbij is, toch kan
(kunnen) laten zien dat ze is (zijn) gegroeid in hun ontwikkeling en nieuwe dingen
hebben geleerd.
Ten aanzien van de online lessen wil ik u verzoeken de camera aan te zetten. Uit
eerdere ervaringen uit binnen- en buitenland, is gebleken dat mensen en kinderen
tijdens online vergaderingen en online lessen vaak iets anders doen. Om dit te
vermijden, heeft de Voorsprong nu de regel dat elk kind tijdens de online les de
camera aanzet, zodat de leerkracht het gezicht van het kind kan zien. Er is al zo
weinig communicatie tussen leerkracht en leerling door de online lessen. Het is
daarom des te belangrijker dat beide partijen elkaars gezicht kunnen zien. Dit is de
ook één van de redenen, dat er in veel klassen gekozen is om de kinderen in kleinere
groepjes dan met de hele klas te onderwijzen.
Is het gezicht van het kind niet te zien, dus staat de camera uit, dan zal er een
ongeoorloofd afwezigheidsmelding worden gemaakt.
Oorspronkelijk stond er voor 11 januari een studiedag gepland. Deze gaat i.v.m. de
lockdown NIET door. Er zal die dag ‘gewoon’ online les worden gegeven.
Ik wens u voor de komende tijd veel sterkte, gezondheid, vreugde en energie toe.
Hartelijke groet,
Sabine Levenbach-van den Oever

(Voor)schoolmaatschappelijk werker
Als (Voor)schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar
oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met (Voor)school, opvoeding of de thuissituatie. Bij
vragen zoals: Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind.
Daarnaast zijn mijn gegevens te vinden bij de administratie.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook
voor de gesprekken met uw kind.
Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Mijn werkdagen op de Voorsprong zijn dinsdagochtenden en donderdagen.
Met vriendelijke groet,
Sezen Durmus
Schoolmaatschappelijk werker Xtra
T: 06-28247296
M: s.durmus@smw-basisschool.nl

Nieuws uit groep 3
Hallo allemaal,
Ik ben juf Perlita, ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 3a en b.
Toen ik een stukje voor de nieuwsbrief moest schrijven, wist ik meteen al waar
ik jullie over wilde vertellen. Over de kanjers die in groep 3 zitten natuurlijk!
De leesontwikkeling in groep 3 vind ik iets bijzonders om mee te maken. In
groep 3 oefenen wij elke dag met lezen. Leren lezen kan soms moeilijk zijn,
het kost veel tijd, maar het is heel belangrijk om elke dag te oefenen. Want
oefening baart kunst! Gelukkig leren de kinderen lezen op een leuke manier,
samen met Zoem de Bij. Zoem helpt ons bij het aanleren van klanken die bij
de letters horen.
Als wij een nieuwe letter hebben geleerd, helpt zoem ons om de letter op het
letterbord te plakken.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Als je naar de foto kijkt, dan zie je dat de kanjers van groep 3 nog maar 4
letters moeten leren. Dan is ons letterbord vol! Wow! dat is super knap zeg,
dat je alle letters kunt opnoemen en er woorden en zinnen mee kunt maken.
Als je een zoon/dochter, zusje/broertje, nichtje/neefje, vriend of vriendin hebt
die in groep 3a/b zit……laat ze dan 5-10min. een stukje voor jou voorlezen en
vertel ze dan, hoe TROTS je op hun bent!
Dan hoop ik dat jullie dezelfde trotsheid kunnen ervaren, zoals dat het geval is
met de leerkrachten in groep 3!
Groetjes,
Een trotse juf Perlita.
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Feestelijke afsluiting in groep 3B
Het lijkt alweer even geleden, maar voor de vakantie en de lockdown hebben we twee feestjes gehad op school.
Begin december kwam Sinterklaas bij ons op bezoek. Wat was het leuk dat de Sint iets kwam vertellen over alle
kinderen en dat we hebben gedanst met de pieten.
Sinterklaas was nog maar net weg en de kerstboom stond al in de klas. Deze hebben de kinderen elke dag opnieuw
versierd, want dat is toch wel het allerleukste voor kinderen!
Iets eerder dan verwacht hadden wij een kerstontbijt. Alle kinderen hadden hun mooiste kleren aangetrokken en na
een proost op het nieuwe jaar, kon het ontbijt van start gaan. Iedereen heeft gesnoept van de croissantjes, lekkere
broodjes en pannenkoeken. Een heel leuke laatste dag! Nu moeten we elkaar even missen, maar gelukkig zien we elkaar online dagelijks wel.
De beste wensen voor het nieuwe jaar en hopelijk zien we iedereen weer snel op school!
Groetjes,
Juf Evita

Percussielessen op de Voorsprong
Sinds september 2020 geeft meester Danny het keuzevak ‘percussie’ aan groep
3 tot en met groep 8.
In deze les ligt de aandacht bij het leren en begrijpen van ritme en muziek.
Er komen verschillende muzikale opdrachten voorbij waar samenwerken
centraal staat. Denk hierbij aan bodypercussie en het bespelen van de
Afrikaanse Djembé.
Bodypercussie dat is muziek maken met je lichaam. Denk hierbij aan stampen,
klappen, vingers knippen en andere manieren hoe je geluid kan produceren
met je lichaam. De Djembé is een Afrikaanse trommel waar de kinderen
verschillende ritmes op leren spelen. Aan het eind van de les mogen ze zelf
een ritme verzinnen met hun groepje en het uitvoeren voor de klas.
De kinderen vinden het samenwerken en creatief bezig zijn erg leuk om te
doen. Bij de opdrachten en uitvoering zie je echt het enthousiasme bij de
kinderen.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Groepen 8
In de week van 14 december tot en met 18 december is in groep 8 uitgebreid aandacht besteed aan de onderwerpen
discriminatie en tolerantie. De leerlingen hebben met elkaar gesproken of en hoe zij discriminatie ervaren en de
betekenis van tolerantie.
Niet alleen het zelf gediscrimineerd worden kwam ter sprake, maar ook of een
leerling zelf iemand discrimineert en/of de leerling zelf tolerant is of meer
toleranter kan zijn.
Wat opviel tijdens deze gesprekken gedurende de week was dat de leerlingen
van groep 8 over de onderwerpen discriminatie en tolerantie in een goede sfeer
open durfden te spreken en goed naar elkaar luisterden. Deze week heeft naar
onze mening bijgedragen aan nog meer begrip dat iedereen anders is, maar
iedereen er mag zijn.
Meester Cees.
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