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Van de directie
Beste ouders,

Ma 14 juni
Studiedag
Alle kinderen vrij

Het einde van het jaar komt alweer in zicht. Weer een jaar geweest, waarvan ik niet had
gedacht dat we het zouden meemaken. Gelukkig kan ik nu weer elke dag genieten van de
enthousiaste en leergierige gezichten van onze leerlingen. Of de school volgend jaar vanaf
september alweer ouders in school mag ontvangen en of de school dan weer 1 ingang
gaat gebruiken (de ingang van het schoolplein), weet ik nog niet.

14 t/m 25 juni
CITO toetsen

Van Corona heb ik in ieder geval 1 ding begrepen: binnen een paar weken kan de wereld er
opeens heel anders uitzien….

15 juli
Zomerfeest
tot 13:15 uur
15 juli
Studiedag
vanaf 13:15 uur
16 juli
Studiedag
Alle kinderen vrij

Helaas dit jaar geen schoolreisje en ook geen schoolfotograaf. Om het toch nog feestelijk af
te sluiten en een herinnering mee te geven aan dit jaar, zal er een Zomerfeest worden georganiseerd en zal op maandag 28 juni een klassenfoto worden gemaakt van alle klassen.
In de zomer zal er keihard gewerkt worden in de school. Het bestuur heeft besloten dat alle
vloeren in de school vernieuwd zullen worden. Net voor de vakantie zal er dan ook een kleine verhuizing plaatsvinden. Alle spullen uit alle kasten moeten in dozen worden gelegd en
alleen hetgeen wat hangt, kan blijven hangen. Na de zomervakantie zal iedereen worden
verrast in een kleurrijke school en een prachtig kleurrijke centrale hal.
Omdat het inpakken heel veel extra werk kost, is ook besloten het Zomerfeest
op donderdag 15 juli te organiseren. Deze zal tot ongeveer 13.15u duren. Daarna zijn de
kinderen vrij en hebben ze vakantie. Vrijdag 16 juli gebruiken wij om alles wat nog niet in
dozen is ingepakt, in te pakken, zodat de dag erna, de verhuizers kunnen beginnen de lokalen vrij te maken, zodat daar als eerste de vloeren vervangen kunnen worden.
Het Zomerfeest zal als thema het Humanisme hebben. Waar staat het Humanisme voor:
het staat voor zorgvuldig en gewetensvol omgaan met anderen, de wereld en jezelf. Het
stelt de mens centraal en is geen geloof, maar een levensbeschouwing. Belangrijke waarden in het humanisme zijn zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid. Humanisten gaan ervan uit
dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij hebben de vrijheid om op een andere
manier te leven waar je zelf achterstaat. En besteden hun leven om het goede te doen.
Geen kamp groep 8

SOCIAL SCHOOLS

Vergeet niet om uzelf aan te
melden bij Social Schools

Het kamp van groep 8 gaat dit schooljaar wegens corona niet door. In plaats daarvan
hebben deze kinderen op 18 juni een Beach dag, gaan ze op de nacht van 9 op 10 juli op
school kamperen (genoeg ruimte aanwezig). Op de dag waarop ze afscheid zullen nemen,
gaan ze overdag naar Drievliet, waarna ze ' s avonds op school na het bekijken van de
eindfilm met de ouders, afscheid van hun basisschoolperiode nemen.
De studiedagen die we dit schooljaar nog hebben zijn:

Vraag de koppelcode op
school aan de leerkracht van
uw kind

Maandag 14 juni
Vrijdag 9 juli
Donderdag 15 juli vanaf ongeveer 13.15 uur.
Vrijdag 16 juli.
Namens de directie.

Wat is logopedie
Logopedie is de behandeling van communicatieproblemen. Dat is een vrij breed begrip wat betreft spraak- en taalontwikkeling.
Daarom is de logopedie onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn stem, taal, eten en drinken, adem, gehoor en
spraak. Het is gespecialiseerde gezondheidszorg of paramedische zorg en valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering. Het is geschikt voor alle leeftijden. Zo behandelt een logopedist slikproblemen bij baby’s, maar begeleidt hij of zij ook
spraakproblemen bij ouderen, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Daarnaast kan logopedie ook preventief worden ingezet.
Door screening op basisscholen en peuterspeelzalen worden eventuele stoornissen al in een vroeg stadium gesignaleerd. Zo
kunnen ze op tijd behandeld worden.
Het woord ‘logopedie’ komt voort uit de Griekse woorden “logos” en “paidein”. “Logos” betekent zoiets als “gesproken woord”
en “paidein” staat voor “opvoeden”. De betekenis komt dan neer op ‘het opvoeden tot het gesproken woord’. Een veelgebruikte
term die hier vroeger voor gebruikt werd is ‘spraakleraar”.
Wat doet de logopedist bij een vertraagde taalontwikkeling?
De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. Dat begint bij een eerste gesprek met kind en
ouders. Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer duidelijk wat de hulpvraag is, wat de achtergrond van het kind is en wat
ouders zelf hebben gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren. De taalonderzoeken worden veelal afgenomen met gestandaardiseerde testen. Met deze testen wordt het talige niveau van een kind in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes bepaald.
Er kan onderzoek verricht worden naar het taalbegrip, de taalproductie (woorden en zinnen), communicatievaardigheden en
auditieve vaardigheden.
Naar aanleiding van de uitslagen van de taalonderzoeken en verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld. In overleg met
de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te kunnen gaan werken.
Heb je nog vragen of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met de school of met mij.
Sharda Kanhai (logopediste, De Voorsprong).

Nieuws van Peutersprong 1 en 2
Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen week zijn we gestart met het thema “ Rijden, vliegen, varen ”. De zomervakantie komt steeds dichterbij en we
gaan misschien wel op reis !
In de klas beginnen we met Snuf het konijn, die gaat rijden in een auto. Maar hij weet niet hoe. Hij pakt een doosje en ziet dat
er om te kunnen rijden nog wielen aan moeten. 1,2,3,4 wielen.
U kunt thuis ook mee doen door samen van een lege doos een auto te maken voor uw kind ( zie de foto) . Dat staat voor
veel speelplezier ! U kunt dan met uw kind bespreken wat er bij een auto hoort :
- Hoe kan een auto rijden ?
- Wat zit er aan de voorkant?
- Wat zit er aan de achterkant ?
- Hoe kun je instappen ?
- Waar zijn de lampen voor?
- Hoeveel mensen kunnen erin?
Door vragen te stellen zet u uw kind aan het nadenken, u prikkelt uw kind om nieuwsgierig te zijn naar hoe dingen in elkaar
zitten. Daar worden kinderen onderzoekend en slim van en dat willen we graag !
Natuurlijk gaan we het hebben over hard rijden, zacht rijden en stoppen voor het stoplicht. Rood is stoppen en groen is doorrijden. We maken van zwart en wit papier een zebrapad in de klas. Dan gaan we oefenen met stoppen, wachten, goed uitkijken
en oversteken. Een stopbord kunt u zelf thuis ook maken met een keukenrol en groen en rood papier. U kunt thuis met uw
kind spelen: stop en doorgaan.
Kinderen vinden het ook leuk om op straat rond te kijken, er is veel te zien: de kleuren van de auto’s, bussen en trams, fietsers, en de wagens van de politie en de brandweer en de ambulances. Supergaaf allemaal !
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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Juf Wahida
Beste ouders,
Ik ben Wahida en ik werk als Pedagogisch medewerker bij Peutersprong 2 en als Financieel administratief medewerkster op de Voorsprong.
Deze twee functies beoefen ik op één locatie. Sinds enkele jaren werk ik niet op alle dagen als financieel-administratief
medewerkster op deze school, maar alleen op de woensdag. Ik begeleid samen met de peuterjuffen, de peuters die zich
op de Voorschool aanmelden. Dit doe ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 uur tot 16.30 uur.
Ik doe mijn werk met veel plezier en ik probeer de peuters op een speelse manier voor te bereiden op de basisschool.
Het werk op beide locaties kan ik goed combineren en bevalt mij heel goed.
Liefs, Wahida.

Groep 1/2A
In de kleutergroepen werken wij nu in de groep aan het Speelplezier-thema
“Wij spelen vadertje en moedertje”. De kinderen leren om de tafel te dekken en
woorden te gebruiken als “het servies” en “het bestek”. Er wordt gekookt en
gebakken, zo hebben we bijvoorbeeld een echt ei gebakken in de klas.
Na het eten moet er natuurlijk ook afgeruimd en afgewassen worden. De borden en het bestek zien er weer heel schoon uit in de huishoek. De vloer in de
huishoek moet geveegd worden en daarna gedweild.
Ook hebben we in de klas een gereedschapskist met een hamer en spijkers,
een zaag en een boormachine, soms is het ook tijd om iets op te knappen in
het huis. Als we aan het zagen zijn, zingen we daarbij het liedje “zagen, zagen, wiede wiede wagen, Jan kwam thuis om een boterham te vragen, vader
was niet thuis, moeder was niet thuis, piep zei de muis in het voorhuis”.
Na dit thema kennen de kinderen de woorden die in en om huis gebruikt worden en weten zij welke handelingen er gedaan worden in en om het huis. Uw
kind zal dan vast graag een keer willen meehelpen met tafeldekken, afwassen
of schoonmaken!

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Meester Aniel
Beste ouders,
Ik ben ongeveer twee schooljaren als parttime leerkracht groep 6 verbonden aan de De Voorsprong. In het begin
werkte ik 3 dagen, nu nog maar 1 dag. In de afgelopen periode heb ik de kinderen onderwezen in alle reguliere vakken
die in groep 6 aan de orde komen. Hiernaast heb ik ook de gelegenheid gehad om de kinderen in het kader van LKP te
leren, hoe ze
enkele kleine en eenvoudige hapjes en gebakjes (z.a. pastei en loempia) kunnen klaarmaken.
Deze kookactiviteiten hebben plaatsgevonden in de keuken van het buurthuis. Het koken met de kinderen was een
bezigheid waar de kinderen en uiteraard ook ik, een heel leuke en leerrijke ervaring mee hebben gehad. Ik vind het
heel jammer dat het LKP van het lessenrooster werd gehaald, waardoor er abrupt een eind kwam aan deze leuke activiteit. De corona-crisis is de boosdoener! Komend jaar ga ik op een school in het voortgezet onderwijs werken en zal
ook daar onder andere koken doen met bovenbouw leerlingen.
Meester Aniel.
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