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Juf Mirjam
Beste ouders/ verzorgers,
Het is al weer een tijdje geleden dat ik in de nieuwsbrief schreef, dus het wordt hoog tijd
dat ik weer iets schrijf.
Dat ik ouder- coördinator en vertrouwenspersoon ben, is bij vele wel bekend. Van de koffiebijeenkomsten (voor de Coronaperiode) werd veel gebruik gemaakt. Daar sprak ik vooral
de moeders van onze school. Dat was meestal een gezellig moment, wat ook ik erg mis.
Met regelmaat nodigden wij u uit een bijeenkomst met een thema bij te wonen. Mama Rosa, Brandwondencentrum, Schoolmaatschappelijk werk, Tandzorg en soms kwamen moeders zelf met een voorstel of idee.
VVE-thuis waren bijeenkomsten waar kleuterouders zich voor in konden schrijven. Ik wil u
daar meer over vertellen. VVE-thuis is gerelateerd aan een Voorschoolmethode: Piramide,
waar de kleuters voorheen mee werkten in de groep. Dit schooljaar zijn we gestart met een
nieuwe methode; Speelplezier. De juf speelt een “toneelstukje” met een pluche beest en
bouwt dit uit met taal en rekenactiviteiten. Eén dag in de week werk ik in groep 1/2D. Daar
genieten de kleuters, maar ook ik van de lessen van Speelplezier. U gaat hier meer over
horen, want zodra Corona verdwenen, is wil ik deze lessen in plaats van de VVE-thuis bijeenkomsten ook voor u geven. U weet dan wat u kind op school doet en u kunt het dan
vervolgens thuis met uw kind oefenen. U kunt zich hier voor inschrijven en per thema zullen wij dan bij elkaar komen in het buurthuis. Het is echt belangrijk dat u hier aan mee
doet. U volgt uw kind dan eigenlijk op de voet tijdens zijn leerproces bij de kleuters. De
kinderen zijn enthousiast en doen goed mee. En wat zou het fijn zijn als hun ouders ook
betrokken zijn!
Wat ik veel oefen met de kinderen is ‘’zelfstandigheid”. Zelf je jas aan doen,
zelf je jas dichtdoen, zelf je schoenen aantrekken en sluiten, zelf naar de wc
gaan, zelf je handen wassen, zelf een ruzietje oplossen…….Het één gaat
gemakkelijker dan het ander, maar wat je probeert kun je op een gegeven
moment echt helemaal zelf, zonder hulp en dat is pas stoer!
Ook hier kunt u een rol in spelen. Laat uw kind zichzelf aankleden. Het duurt
soms iets langer en hij/zij trekt misschien zijn/ haar t-shirt of trui binnenstebuiten aan, maar dat geeft niets. Als hij/ zij het maar alleen doet, want ze
kunnen meer dan wij soms denken.

Ik hoop u gauw weer te mogen begroeten!
Groet juf Mirjam.
Laatste aanmeldingen
Social Schools
Veel ouders hebben zich
inmiddels aangemeld, maar
nog steeds niet iedereen.
Wij vragen u om een account
aan te maken als u dit nog
niet heeft gedaan.
Mocht u de uitnodiging 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.

Juf Sharda
Hallo ,ouders en verzorgers van onze Voorsprongetjes.
Velen kennen mij wellicht via de telefoontjes naar ouders en verhaaltjes van de kinderen.
Ik zal me even voorstellen.
Ik heet Sharda Bholai, 49jaar, geboren in Suriname. Moeder van 4 kinderen (23,19,12 en
7jaar). Sinds vorig jaar Februari ben ik gestart als: Administrateur, Leerkracht ondersteuning en LKP-kracht.
Als ex-zelfstandige ondernemer (haarstyliste) kreeg ik een ongeluk en brak mijn arm. Na
een flink aantal jaren als huismoeder, waar ik van genoot, begon ik me alsnog aardig te
vervelen. Wat zijn mijn ambities? wat kan ik? Naast de kapperswereld.
Tijdens een banen-meeting, kwam ik op de Voorsprong terecht.
Deze uitdaging wilde ik wel aangaan, ik heb ervaring met kinderen.
In dit nieuwe schooljaar ben ik groep 4 gaan ondersteunen en de
kinderen helpen met hun taken. Ik ben enorm trots hoe zij het doen.
Elke dag weer een sprongetje verder! We zijn ook al bezig met het leren
van Tafels!
Gr. Juf Sharda

Meester Ferry
Geachte ouders, verzorgers en beste leerlingen,
Mijn naam is meester Ferry. Ik ben 54 jaar, getrouwd, heb 2 zonen (17 en 15 jaar) en een hond. Voordat ik op De Voorsprong
kwam, heb ik rechten gestudeerd in Leiden en Londen en binnenhuisarchitectuur aan de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten in Den Haag. Daarna was ik advocaat en heb ik gewerkt bij de beurswaakhond AFM, een bank en bij het 4DOntwerpatelier van het Ministerie van VROM.
Maar echt leuk werk, vind ik werken met kinderen!
Daarom ben ik in 2018 begonnen aan de opleiding voor meester, de PABO. Ik heb stages gelopen in Duindorp, Het
Laakkwartier en Transvaal. Sinds september 2019 werk ik - met echt heel veel plezier - op De Voorsprong. Ik ben ook op De
Voorsprong begonnen als stagiair, maar ik ben nu leerkrachtondersteuner voor de groepen 6A en 6B. Dit betekent dat ik de
juffen en meester ondersteun. Ook geef ik LKP (Leer Kansen Profiel) lessen Stop-Motion aan alle leerlingen van alle groepen. In
het nieuwe schooljaar mag ik Juf Paula ondersteunen bij de Remedial Teaching; daar verheug ik me enorm op.
Mijn hobby’s zijn drummen, cabaret, veel lachen, schoenen kopen, lekker eten, pannenkoeken bakken voor mijn zoons,
cappuccino drinken, filosofie en wetenschap en mooie momenten. Mijn streven is alle leerlingen een mooie schooltijd te
bezorgen, waarin ze ook nog eens veel dingen leren. Voor tips en tops sta ik altijd open, dus niet alleen van u als ouders en
verzorgers maar zeker ook van de leerlingen. U weet mij te vinden.
Ik kijk uit naar een mooi en lang verblijf op deze mooie school.

Vele vriendelijke groeten, mr. Ferry

Nieuws van peutersprong 1 en 2
Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen weken zijn we gestart met het thema Lente. Dat doen we weer met
Speelplezier en ons konijn Snuf en met een handpop : Kraai en Kip. We hebben
zaadjes gezaaid en bollen gepoot in de klas. De peuters zien dat uit de zaadjes
tuinkers groeit. Natuurlijk hebben de zaadjes wel water nodig, zon en mest.
Water geven we met een gieter. Nu wordt het echt warmer buiten en de zon gaat
vaker schijnen. Leuk als u buiten met uw kind naar de bloempjes kijkt en naar de
bomen die blaadjes krijgen.
Kip en Kraai hebben ook zin in de Lente. Ze gaan van takjes een nest maken. Het
nest is het huisje van Kip en Kraai. Ze leggen een ei in het nest en gaan broeden.
Na heel lang wachten komt het ei uit en zit er een kuikentje in het nest. Ook het
kuikentje wil groeien en moet dus goed eten en drinken. Buiten zijn in de bomen de
nesten van de vogels goed te zien. Leuk om met uw kind daar naar te kijken.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Voor het lentefeest/ Pasen schilderen we eieren op papier in vrolijke kleuren en
gaan we eieren verstoppen. Verstoppen is dat je het niet kunt zien. Kinderen
vinden verstoppen een leuk spelletje. Wij koppelen er woorden aan vast om de
kinderen te leren zoals: er op, onder, voor, achter, tussen. Ook een leuk spel voor
thuis, in de kamer of in de tuin.
In de laatste week van dit thema gaat Snuf het konijn op zoek naar zijn vriendjes in
de kinderboerderij. Uw kind leert dan de namen van de dieren die op de boerderij
leven en hun jongen. U leest hier meer over in de
nieuwsbrief van de Peutersprongen. Deze brief ligt voor
u klaar.
Groeten van team Peutersprongen.
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