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woensdag 17 maart  

studiedag groepen 1/2 

maandag 29 maart 

studiedag team   

donderdag 1 april 

geen Paasontbijt  

Vrijdag 2 en ma 5 april 

Pasen 

Alle kinderen vrij   

 

 

Belangrijke 
data  

 

Wat een avontuur!  
 
Na een sluiting van zes weken kwamen ook de kleuters weer naar school.  
Tijdens het thuisonderwijs hebben de kinderen met de filmpjes die de juffen elke dag 
stuurden, hele mooie lego werkjes gemaakt, letters geleerd en naar de avonturen van 
snuf, beer en poes gekeken om nieuwe woordjes te leren. Wat hadden ze een pech!  

 
Snuf kreeg de griep, beer brak zijn been 
en poes kreeg de waterpokken! Nu we 
weer naar school gaan, werken we in de 
klas ook aan het thema ziek en gezond.  
 
In de doktershoek kunnen de kinderen 
poes en snuf en beer verzorgen als ze 
ziek zijn. We hebben een echts dokters-
kostuum in de klas!  
 
De kinderen kunnen de dieren onder-
zoeken met een stethoscoop, koorts 
meten of medicijnen geven om ze weer 
beter te maken.  
 

Zo kunnen ze leren over de verschillende attributen van de dokter en wat een dokter 
allemaal kan. Wat is het een feest dat ze zich elke dag kunnen verkleden!   

Groetjes, 
 
Juf Sophie  

Op school na online lessen 

Visie en missie 
De basis van onze visie op onderwijs is reeds jaren geleden gelegd. We besteden veel aan-
dacht aan de theorie van adaptief onderwijs (rekening houden met individuele verschillen, 
differentiatie) en het opnemen van de 3 basisbehoeften van leerlingen (competentie, relatie 
en autonomie) in het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten. 

De visie verandert niet, maar de wijze waarop hieraan op onderwijskundig gebied invulling 
wordt gegeven, verandert/verbetert steeds. 

We zijn verder bouwend op de 3 basisbehoeften gekomen tot een visie op onderwijs die 
wordt gekenmerkt door enkele overtuigingen die de kernwaarden van ons onderwijs helder 
weergeven. 

-leren is een sociale activiteit 

-het leren moet plaatsvinden in een zo authentiek mogelijke leeromgeving 

-de kinderen zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces 

De komende jaren zult u dan ook steeds kleine veranderingen zien die betrekking hebben 
op 1 van bovengenoemde overtuigingen. 

Om een voorbeeld te noemen van dit schooljaar: 

· Parallel overstijgend leren, waarbij kinderen uit 1 jaargroep op het gebied Begrijpend le-
zen/ Technisch lezen en in sommige klassen ook op rekengebied, in 3 groepen worden ver-
deeld. De verlengde, de basis en de verkorte instructie. Op deze wijze krijgen kinderen in 
kleinere groepen meer op hun niveau gericht les. 

· LKP op de maandag is verdeeld in cursussen van 10 weken, waar leerlingen zich zelf voor 
moeten inschrijven. Deze cursussen worden groepsdoorbroken gegeven. Groep 1/2 , groep 
3/4, groep 5/6 en groep 7/8 zitten hierbij door elkaar. 

· Het Sportplein wordt sinds dit schooljaar ook groepsdoorbroken gegeven. 

 

Zie de poster op de laatste bladzijde. 



 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 

 

Pagina 2 

Hallo allemaal, 

Ik ben juf Annieka. Waarschijnlijk heb je mij al eens zien rondlopen, want 
ik werk al vanaf het begin van dit schooljaar bij de Voorsprong als  
zij-instromer. Samen met juf Yasmin en meester Ferry geef ik les aan 
groep 6B. En wat een bijzonder schooljaar om te beginnen met lesgeven… 

Was ik net een beetje gewend voor de klas te staan, gingen we in lockdown en moesten we ineens online les geven.  
Dat was wel even gek, zag ik mijn lieve leerlingen in plaats van in de klas alleen nog maar via een computerscherm.  
Wel vond ik het heel gaaf om te zien hoe goed alle leerlingen de online-lessen volgden en hun schoolwerk maakten.  
Hiervoor wil ik jullie dan ook allemaal nog een compliment geven: goed gedaan! 

Gelukkig mogen we nu weer ‘gewoon’ naar school. Ik ben heel blij dat de hele klas weer bij elkaar is en we elkaar weer in het 
echt kunnen zien en spreken. Maar er is wel één ding wat we aan de online-les hebben overgehouden: een hele bijzondere 
klassenfoto :-) 

Tot snel allemaal! 
juf Annieka. 

OBS De Voorsprong    Ruysdaelstraat 11  - Telefoon: (070) 380 51 57     E-mail: administratie@obsdevoorsprong.nl 

Groep 6B online 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Dromen over morgen 

Beste ouders,  
 
Ik ben reeds geruime tijd al administratief medewerkster op de Voorsprong. De afgelopen jaren heb ik op deze school dan ook 
samen met collega Wahida o.a. de leerlingen- en financiële administratie gedaan. Nu doe ik de financiën niet meer. 
 
Vanwege ziekte was ik vorig jaar en dit jaar voor een relatief lange periode (8 maanden) afwezig. Nu gaat het iets beter met 
mij en ik zit momenteel nog in een re-integratietraject, dat naar wens verloopt.   
Ik hoop gauw weer volledig aanwezig te zijn.  
 
Juf Nejla. 

Juf Nejla 

Wat een aanpassingen allemaal en wat jammer dat we geen LKP-lessen meer kun-

nen verzorgen, zoals we dat gewend zijn te doen.  

 

Gelukkig houden wij als LKP-docenten toch nog een beetje contact met de leerlingen 

door de noodopvang te verzorgen.  Elke LKP-docent net als ik, krijgt hiervoor een 

dag toegewezen. Elke dag is een ander team aan de beurt.  

 

Ik heb samen met mijn leuke collega Fleur de donderdag toegewezen gekregen. 

En zo hebben we allemaal toch nog een beetje contact met de leerlingen van de  

verschillende groepen. En nu maar dromen dat over een hele korte tijd we weer ons 

beroep kunnen uitoefenen, zoals het was.   

 

Ik geef het vak drama en dat vinden de leerlingen maar oh zo leuk.  

Dus nog even volhouden en dan gaan we weer thematisch aan de slag!  

 

Tot snel!   

Juf Jo-Ann. 

Sneeuwpret 
Wie had gedacht dat wij een paar weken geleden een weekje sneeuwpret zouden hebben?  
Veel kleuters hebben mooie sneeuwpoppen gemaakt. Snuf het konijn dat veel dingen beleeft bij de kleuters, heeft wel een on-
gelukje gehad in de sneeuw. Hij ging met zijn slee naar buiten, gleed uit en kneusde zijn been.  
Gelukkig is Snuf goed verzorgd door alle kleuters. Het gaat inmiddels weer helemaal goed met hem.  
 
Juf Naomi. 




