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Nieuws uit groep 6A
Ik ben juf Nurten, ik werk op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag in
groep 6A. Meester Aniel werkt op maandag. We hebben nu ook juf Arti, die stage
loopt bij ons op woensdag, donderdag en vrijdag.
We hebben gezellige tijden in de klas gehad: Sinterklaasfeest met mooie
surprises die de kinderen helemaal zelf hebben gemaakt. Kiezen door de school:
knutselen in verschillende groepen. Een sportdag in Scheveningen, met als
afsluiting een gezamenlijke dans. We hebben nog net voor de lockdown het
kerstfeest kunnen vieren met een kerstontbijt. En toen begon het……
Onderwijs op afstand. De eerste week was het nog wennen om weer in Teams
te gaan werken. Het was wel heel bijzonder dat alle leerlingen netjes op tijd in
Teams waren. Alle leerlingen hebben een eigen Chromebook van school meegekregen. Het was nog wel voor de meeste kinderen moeilijk om in basispoort in te
loggen. Gelukkig hadden we meester Fabian, de redder in nood! Zo konden toch
alle leerlingen in basispoort hun huiswerk maken.
We zijn nu ruim een maand bezig met de online lessen. Alle leerlingen hebben
daarmee serieus en goed meegedaan. We hebben in kleine groepjes gewerkt;
ondanks dat het wennen was, heeft groep 6a enorm zijn best gedaan.
We zijn trots op groep 6a! We hopen dat alles snel voorbij is en wij elkaar snel
weer in de klas kunnen zien!

Groep 5B
Aanmelden Social Schools
Veel ouders hebben zich
inmiddels aangemeld, maar
zeker nog niet iedereen.
Op 21 januari heeft u
via Social Schools
een uitnodiging gehad
per e-mail om een account
aan te maken.
Wij vragen u om een account
aan te maken als u dit nog
niet heeft gedaan.
Mocht u de mail niet meer
hebben of niet kunnen
vinden, stuur dan even een
bericht aan meester Fabian,
via ict@obsdevoorsprong.nl
Hij kan u dan alsnog een
koppelcode sturen waarmee
u een account kunt
aanmaken.

Mag ik even vertellen hoe ongelooflijk blij ik met jullie ben? Met het contact over en
weer. Met de samenwerking die zo enorm belangrijk is om te werken aan een betere
toekomst voor onze kinderen. In deze moeilijke tijd hebben we het toch mooi voor
elkaar gekregen om nog beter online te werken. Dit ondanks het feit dat het thuis
soms lastig is om met meerdere mensen tegelijk online te zijn, met ook nog kleinere
kinderen die ertussendoor rennen. Petje af voor alle prestaties!
Er wordt keihard gewerkt en het werk wordt voor een groot deel voor de eindtijd
ingeleverd, zodat de leerkracht de tijd heeft om het werk te bekijken en te
beoordelen. Dit is ook van belang voor de kinderen die zich dan gezien weten.
We doen ons best om de kinderen in de middag nog even te spreken over hun werk.
Bij een enkeling lukt dit niet, maar we proberen het altijd. Ook ben ik enorm trots op
de kinderen die dit zonder steun allemaal voor elkaar weten te krijgen.
Het is erg knap om de wilskracht/ discipline op te brengen om vol te houden en je
werk af te maken. Hou nog even vol!
Ik hoop echt jullie zo snel mogelijk weer op school te kunnen ontvangen, want er gaat
niks boven ‘live’ les geven en krijgen.
In ieder geval vond ik het heel leuk om sommigen vrijdag even te zien bij het ophalen
van de werkboeken.
Tot gauw,

Juf Monique en Meester Niels.

Nieuws uit groep 3A
In wat een rare tijd zitten we toch! We zijn weer online de lessen aan het geven. Als ik zie hoe snel de ouders en kinderen dit opgepakt hebben, dan krijg ik hier echt een goed gevoel bij. Wat word ik blij als ik alle gemotiveerde, enthousiaste ouders en kinderen online zie. Het is best heel moeilijk als je al een tijdje met de kinderen opgesloten zit!
PETJE AF VOOR ALLE OUDERS EN KINDEREN DIE HET GEWOON DOEN!
We hebben leerzame, leuke en gezellige onlinemomenten. In onze online lessen zijn we bezig met lezen,
rekenen, verhaaltjessommen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Daarnaast hebben we ook onze
momenten, waarbij we met z’n allen praten over het weekend en dit afsluiten met een letterbingo,
galgje, het rad van fortuin of memory etc.
Joepie, het letterbord is compleet!!!! We kennen nu alle letters!!!

In de kernen 1 tot en met 6 hebben wij alle letters geleerd. In principe kunnen de kinderen nu eenvoudige
eenlettergrepige woorden lezen. We zijn nu heel hard bezig om woorden te lezen die wat moeilijker zijn.
Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond , slang, springt, meeuw.
Kern 7
We zijn inmiddels in kern 7, waarin we woorden leren die eindigen op –nk, -ng en –sch.
We zijn ook al begonnen met samengestelde woorden, zoals deurbel, ijsbaan en waslijn.
Ook het lezen in ons boekje Veilig en Vlot doen we elke dag online. Om de dag oefenen we met dictee.
We gaan het nog met z’n allen volhouden! Veel plezier met de online lessen!!
Groetjes, Juf Necla.

Techniek - Meester Jos
Het is al weer een tijd geleden dat er techniekles gegeven wordt. Suus,
Petra en Jos staan al vol ongeduld te wachten om weer te beginnen.
We kijken er naar uit!
Intussen kan je thuis al heel veel doen. Hier enkele tips. Kijk op:
https://www.leukmetkids.nl/kinderen-thuis-vermaken-tijdens-corona50-tips-binnen-en-rondom-huis/
Hier staan leuke ideeën om thuis te knutselen, zonder dat je daarvoor
eerst naar de Action hoeft, want die is nog wel even dicht.
Klaar met je knutselwerk vraag aan je moeder/vader of je al je werk
aan de muur mag hangen, kijk hier hoe het er dan uit kan zien.
Hang je werkje aan de muur en stuur mij een foto naar:
techniekvoorsprong@outlook.com
En voel je je even ongelukkig en mis je je klasgenootjes? Van warme chocolademelk met slagroom en marshmallows krijg het ultieme geluksgevoel
terug. Kijk op https://www.leukmetkids.nl/warme-chocolademelk-vanjamie-oliver/ voor het recept.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Mis je de excursies naar de musea al? Geen probleem via de site: haal je het museum in huis en kan je het bekijken lekker languit op de bank
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/haal-het-museum-in-huis
Ben je uitgekeken en wil je naar je teams opdrachten nog
even knutselen ga dan naar het kunstmuseum Den Haag
daar zijn nog meer ideeën.
https://www.kunstmuseum.nl/nl/bezoek/activiteiten/thuis-doen
Heb je nog vragen mail me dan naar: techniekvoorsprong@outlook.com
Tot ziens, Meester Jos.
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Nieuws van de peutersprongen
Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen 2 weken hebben we de meeste peuters 1 keer in de week weer op de peuterleerplek gezien en dat
was erg gezellig. Ze hebben kennis gemaakt met ons konijn: Snuf.
Snuf woont bij ons in de klas. Hij ligt in bed en slaapt. We gaan hem wakker maken. “Trrringgg”, de wekker
gaat. Opstaan Snuf, het is tijd om naar school te gaan. Maar eerst gaan we natuurlijk douchen en ontbijten.
Elke dag spelen we een stukje in de grote kring en de kinderen doen mee met woorden en gebaren.
Ze spelen het na.

Daarna mogen de kinderen zelf met Snuf spelen.
Door na te spelen leren de kinderen sneller de woorden. Elk kind leert woorden erbij op zijn eigen niveau.
Snuf hoort bij onze nieuwe VVE-methode Speelplezier. U zult er nog regelmatig van horen, want onze training
duurt 1,5 jaar. U kunt natuurlijk thuis meedoen, doe mee met Snuf.
Binnenkort krijgen de ouders van onze peuters een thema-nieuwsbrief hierover.
Tot volgende week!
Veel speelplezier!
Groeten van team Peutersprongen.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl
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