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Maandag 24 mei 

2e pinksterdag 

Alle kinderen vrij   

Woensdag 26 mei 

Studiedag gr 1 t/m 3  

 

Donderdag 3 juni  

Geen schoolfotograaf 

Maandag 14 juni 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

Dinsdag 15 juni 

Geen studiedag 

Kinderen gewoon les 

 

 

Belangrijke 
data  

 

Aanmelden Social Schools 

Bijna alle ouders hebben zich  

inmiddels aangemeld,  

maar nog niet iedereen. 

 

Wij vragen u om een account 

op Social Schools  

aan te maken als u dit nog 

niet heeft gedaan. 

 

Mocht u de mail niet 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. 

Groep 7 had afgelopen woensdag 19 mei een voorstelling, waarin hoofdzakelijk  
klassieke muziek werd gepresenteerd. Het was voor ons heel bijzonder om ernaar te 
luisteren. Er werden bijzondere muziekinstrumenten bespeeld zoals: viool, piano en 
cello.  

De muziek was bijzonder in die zin, dat dit 
soort genre niet vaak beluisterd wordt door 
jongeren.  
 
Het was echter wel interessant en heel mooi 
om de artiesten de instrumenten te zien  
bespelen. Verder was de muziek ook erg 
rustgevend. 
 
Juf Suzy. 

Voorstelling groep 7 

Lessen in Geluk: Gelukskoffer, les van je leven! 
Na Hemelvaart starten in mei de lessen in geluk op de Voorsprong. Naast groep 8 
zal een deel van de klassen de gelukslessen dit schooljaar aangeboden krijgen 
binnen het vak LKP Burgerschap. Na de zomervakantie zullen verspreid over het 
schooljaar de lessen schoolbreed worden ingezet in alle groepen. 

 

De Gelukskoffer is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling die weten-
schappelijk onderbouwd is, waarbij kinderen op een positieve manier werken aan 
hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun eigen invloed op geluk. 

 

7 thema’s keren in iedere groep terug: Wat is geluk?, positief denken, dankbaar-
heid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Alle lessen 
bevorderen het positief denken, veerkracht en werken aan het vergroten van je 
zelfvertrouwen.  

 

Onderzoek laat zien dat kinderen na de lessen een positiever zelfbeeld en een 
sterk verbeterde sociale omgang met anderen hebben. Helemaal in deze roerige 
tijd is dit extra belangrijk voor kinderen. Pas als het goed gaat met het kind zelf, 
kan het goed zijn voor de wereld om zich heen.   

 

Ik kijk er ontzettend naar uit om 
na lange tijd weer met alle liefde 
en aandacht mijn LKP lessen te 
kunnen geven. En met de  
Gelukskoffer-methode mijn  
missie om geluk te verspreiden 
op OBS De Voorsprong en  
kinderen steeds bewuster te  
maken van hun eigen geluk! 

 

 

Geluksgroetjes van Fleur, 
 

LKP docent Geluk/Burgerschap, 
Boekenclub en Dans. 
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Beste ouders/ verzorgers,                                

De afgelopen weken zijn we gestart met het thema “Vadertje en moedertje spelen”. Dat doen we in de huishoek. 
Kinderen vinden het leuk om hun ouders na te doen, dus gaan we spelen in onze keuken dat we pasta gaan  
koken en dat we gehaktballetjes gaan bakken. Daarna gaan we de tafel dekken en spelen we dat we de maaltijd 
gaan opeten.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk gaan we daarna de afwas doen. Vieze borden worden weer schoon met sop. Dan gaan we afdrogen en 
opruimen. Met opruimen leren kinderen sorteren: bekers bij de bekers, borden bij de borden, pannen bij de pan-
nen! Ondertussen leren we de kinderen de woorden die bij alle taakjes horen. Kinderen vinden het leuk om thuis 
te helpen . Groente wassen, afdrogen, opruimen, het is heel leerzaam voor uw kind als hij/ zij u mag  
helpen in de keuken.  

 

 

 

 

 

 

 

In de poppenhoek gaan we de baby verzorgen. De baby huilt en wil een flesje en de luier van de pop moet  
worden verschoond en hij gaat op het potje.  

 

 

 

 
 

 
 

De peuters leren begrippen als: klein en groot, nat en droog en warm en koud. 
Bij op het potje: broek naar beneden, plasje doen, afvegen, broek aan en handen wassen.  

Doet u thuis met ons mee? Dan bereiden we samen uw kind goed voor op de overstap naar de basisschool!  

Vriendelijke groeten,  

Team Peutersprong 1 en 2.  
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Nieuws van Peutersprong 1 en 2  



 

 

Neem ook eens een kijkje 

op onze website! 
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Op onze school worden tijdens de lessen coöperatieve werkvormen ingezet. In deze nieuwsbrief willen we jullie 
daar meer over vertellen. 

Waarom coöperatieve werkvormen? 

Ik vind het heel belangrijk dat mijn leerlingen elke dag opnieuw betrokken worden bij mijn lessen. Ik merk door 
het inzetten van coöperatieve werkvormen dat mijn leerlingen gemotiveerder zijn om te leren. Op deze manier 
zijn ze tijdens de les aan het bewegen, communiceren met elkaar en verwerken ze informatie. Mijn leerlingen 
hebben er behoefte aan dat ze leren onthouden door te doen.  

Ik zie ze tijdens de opdrachten contact maken met elkaar, elkaar sturen en elkaar stimuleren om net dat beetje 
verder te gaan dan ze zelf voor ogen hielden aan het begin van de dag. 

Uit onderzoek (door Spencer Kagan en John Hattie) blijkt dat deze manier van (samen)werken betrokkenheid 
creëert bij de leerlingen en een positieve invloed heeft op de leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale 
en emotionele ontwikkeling en de metacognitie (= een erg effectieve strategie). 

De samenwerking kan door verschillende coöperatieve werkvormen bereikt worden.  

Juf Yasmin (groep 6B). 

 
 
Op deze foto’ zie je leerlingen uit groep 6B bezig met de coöperatieve werkvormen “wandel en wissel 
uit ”. Zo oefenen we nog even met de themawoorden en hun betekenissen. 
 

 

 

 
 

 
Op deze foto zie je leerlingen uit groep 6B bezig met de  
coöperatieve werkvorm “zoek de valse ”. Zo oefenen we  
nog even met de spellingdictee en hun categorieën.  

 

 

 

 

 

Op deze foto zie je leerlingen uit groep 6B bezig met de coöperatieve werkvorm “rotonde”. Met deze 
kaartjes oefenen de leerlingen uit groep 6B, spelenderwijs het maken van goed gebouwde zinnen en 
wordt het taalgevoel gestimuleerd.  
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Coöperatief leren 

Bezoek ons op het  web 

www.obsdevoorsprong.nl 

Elk jaar zit ik in de werkgroep van de Koningsspelen. Met andere collega’s van de werkgroep organiseren wij deze dag. 
 
In elke klas kunnen kinderen spelletjes doen, is de school versierd met mooie slingers. Helaas ging het feest 
dit jaar niet door; volgend jaar wordt het vast weer een feest. 
 
We hebben echter wel kunnen dansen op het lied van kinderen voor kinderen.  
Zij aan zij is de titel van het lied, en het thema = ik + jij = wij, een mooie titel in deze tijd. 
Samen zijn en iedereen doet mee, tenslotte is samen veel leuker. 
 
Gr juf Astrid. 

Koningsspelen 


