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Start nieuw schooljaar
Vorige week was het zover.....
Na een aantal weken zomervakantie, konden de leerkrachten van start met het klaarmaken
van de klassen. Iedereen was aan het schoonmaken, schuiven met tafels voor de juiste
opstellingen, leerhoeken/muren werden ingericht en "verse" boeken werden uitgepakt.
Collega's zochten elkaar op voor overleg en er was een eerste teammeeting. Allemaal met
het doel om er met elkaar (team OBS De Voorsprong, leerlingen en ouders) een fantastisch
schooljaar van te maken.
Ik ben trots om onderdeel te mogen zijn van een team dat zo bevlogen bezig is om de
school klaar te maken voor een warm welkom voor de leerlingen. Op vrijdagmiddag stapte
ik op de fiets en kwam een kind tegen, een groep 8 leerling van vorig schooljaar. Zij zei:"
Juf, wat leuk om u te zien! Bent u er klaar voor de volgende groep 8? U heeft mijn
telefoonnummer juf! Dus als het nodig is kunt u mij altijd bellen." Vervolgens liep zij met
een vriendin verder op weg naar het volgende avontuur....het voortgezet onderwijs.
Na alle inspanningen van team OBS De Voorsprong is de school er klaar voor. De nieuwe
vloeren in sprankelende kleuren liggen te wachten op voetstappen van de leerlingen. Net
als het oud-groep 8 kind, op weg naar een mooie toekomst.

Juf Pascale, leerkracht groep 8A.

Van de M.R.
Beste ouders,

SOCIAL SCHOOLS

Ook dit jaar maken wij weer
gebruik van het platform
Social Schools om met de
ouders te kunnen
communiceren.

Door het vertrek van juf Marja was er een plek vrijgekomen in de M.R. (zie mijn bericht in
de nieuwsbrief van de maand juli 2021). Deze plek wordt met ingang van komend schooljaar ingevuld door juf Evita (leerkracht groep 3). Dit betekent dus dat ook de personeelsgeleding van de M.R. nu compleet is. De oudergeleding was reeds compleet, ondanks het vertrek van mw. Abida Tahier wegens verhuizing.
Op onze 1e bijeenkomst op dinsdag 14 september a.s. zullen we nagaan wie welke functie
gaat vervullen. Momenteel maken dus de volgende leden deel uit van dit orgaan:
Oudergeleding: mw. Nurcan Kiliç, m.w. Demir Firdes Yesil en m.w. Samira Chtatou
Personeelsgeleding: juf Gulbahar Civi, juf Evita Moerli en mijn persoon.
Wij hopen dat na bijkans anderhalf jaar, dit schooljaar alle vergaderingen en andere
activiteiten weer normaal kunnen doorgaan.

Namens de M.R.,
meester Chanderdath Rampersad.
Vergeet niet om uzelf aan te
melden bij Social Schools

Groep 4A
Beste allen,

Vraag de koppelcode bij de
leerkracht van uw kind of bij
de administratie.

De eerste schoolweek zit er weer op. In deze eerste week van het schooljaar hebben we
kennis gemaakt met elkaar. Wat heel belangrijk is, is dat wij in deze week ook enkele
klassenregels hebben opgesteld die het komende schooljaar zullen gelden in de groep.
Gedurende het nieuwe schooljaar zullen de leerkrachten die in deze groep werken deze
regels hanteren om e.e.a. in goede banen te leiden. Ook de kinderen zullen deze
gezamenlijk vastgestelde regels aan elkaar steeds blijven herinneren.
Dit schooljaar werken we met een nieuwe leesmethode "Karakter".
Met deze methode streven wij ernaar om het leesniveau van de kinderen sneller te
bevorderen. Wat betreft taal en spelling, gaan wij verder met de methode "Staal".
Wij hopen op een leerzaam jaar en een goede samenwerking met de ouders.

Groetjes uit groep 4A.

Juf Suzy

Juf Nilgun

Het schooljaar is weer begonnen!
Gelukkig hoeven we niet meer zoveel corona-regels toe te
passen. Alles lijkt weer een beetje normaal.
Op school geven we de eerste paar weken veel aandacht
aan de ‘Gouden Weken”. De kinderen doen in hun groep
allerlei activiteiten die helpen leren om goed met elkaar om
te gaan. Ook is er veel aandacht voor de afspraken die op
school, maar ook in de klas gelden. Hiermee zorgen de
kinderen goed voor elkaar en ontstaat in de groep een
sfeer waarin ze goed kunnen werken.

Beste allemaal,

We gaan er weer een supermooi en succesvol jaar van
maken.
Groep 7B.

Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en veel
zin hebben in het nieuwe schooljaar.
Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en vooral heel
spannend, ook voor mij, daarom gaan we de eerste
schoolweken allerlei activiteiten doen om elkaar nog beter
te leren kennen.
Ik hoop er samen een ontzettend leuk en succesvol
schooljaar van te maken.

Groetjes,
Juf Nilgün.

Nieuws van de peutersprongen
Beste ouders/ verzorgers,
De zomervakantie is weer voorbij. De afgelopen paar dagen hebben we de meeste
peuters weer op de peuterleerplek gezien en dat was erg gezellig. We zijn blij om
onze kinderen weer te zien.
De kinderen hebben opnieuw 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. Daarvoor zijn wij in training. U zult er nog regelmatig
van horen want onze training duurt 1 ½ jaar. U kunt natuurlijk thuis mee doen:
praat hardop over alles wat u doet. Bijvoorbeeld: “ik ga je wassen, je hoofd, je rug,
je buik etc. Nu ben je schoon. Afspoelen, afdrogen etc.” Binnenkort krijgen de ouders van onze peuters een themanieuwsbrief hierover.
Veel speelplezier!
Groeten van team Peutersprongen.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Het nieuwe schooljaar
Een nieuw schooljaar starten is best een beetje spannend. En dit jaar was het helemaal bijzonder, want in de vakantie
zijn de vloeren vernieuwd. Ik word er best vrolijk van, die zonnebloem gele vloer in de beneden gang en de klassen!
Zeker nadat ik in de vakantie foto’s had gezien van hoe het er in de klas uit zag…

Ook de manier waarop er nu door de hele school gerekend wordt, is eventjes wennen. Maar als ik zien hoe hard de
kinderen van groep 5 aan het werk zijn, dan word ik daar echt heel blij van! En aan de reactie van de kinderen te zien,
vinden zij het ook heel leuk om te doen. Sommige kinderen maken gewoon meer dan 400 sommen en dan vragen ze
nog om meer ook!!!!
Ook starten we met een nieuwe leesmethode. Ben benieuwd hoe blij de kinderen daar van worden.
Gelukkig zijn er in groep 5 ook dingen hetzelfde gebleven; taal en spelling zijn niet veranderd en ook het zenuwachtige
geklets over het zwemmen is hetzelfde.
Voor de ouders uit groep 5, daar krijgt u van mij volgende week meer informatie over.
Juf Anne.
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