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Beste ouders/verzorgers,
De eerste maand is al weer voorbij van het nieuwe schooljaar. Door de Gouden Weken
heeft elk kind zijn/haar plekje gekregen in de klas, zijn de regels samen opgesteld en is
er gewerkt aan het vormen van de groep. Natuurlijk zullen Gouden Weken activiteiten
door het jaar heen terugkomen, want een groep vormen en je als 1 groep voelen, is een
proces wat in het jaar vast terugkomt.
Ook wordt er hard gewerkt met rekenen. Niet alleen het automatiseren met de
rekenmethode Zo leer je kinderen rekenen wordt gedaan. Deze week is ook iedereen
begonnen met blok 1 van Getal en Ruimte junior. Dit betekent dat we nog een aantal
weken doorgaan met extra uren rekenen per week, met de bedoeling de kinderen een
stevige reken ‘boost’ te geven.
De introductie waarbij sommen d.m.v. de bal gooien moeten worden uitgerekend vinden
de kinderen erg leuk. Maar ook zoveel mogelijk sommen in een bepaalde tijd te maken,
doen ze gemotiveerd.
Helaas hebben diverse ouders en kinderen in deze maand ook al gemerkt dat Corona nog
steeds in de wereld is. Eén klas en een paar kinderen van een andere klas moesten een
kleine week in quarantaine en kregen online les.
Ook het leraren tekort zorgt ervoor dat er soms heel creatief en flexibel door de
leerkrachten van de school wordt gewerkt. Een ochtend in groep X, een middag in groep
Y etc. En helaas dus soms ook een klas naar huis.
Ik had jullie dit al gemaild aan het begin van het jaar en helaas is de situatie in
Nederland er niet beter op geworden. Nog steeds is er een ernstig leraren tekort, wat
de komende jaren alleen maar erger gaat worden. Zeker in tijden van verkoudheid, griep
en nog steeds Corona, zorgt dit ervoor dat er zelfs geen invallers meer te vinden zijn.
Ik hoop dit jaar zo min mogelijk klassen naar huis te moeten sturen, maar ik kan helaas
niets beloven.
Wel erg leuk, is dat de Voorsprong sinds gisteren een Ouderraad heeft. Juf Evita en ik
zijn de afgevaardigden van school. Onder leiding van juf Mirjam zijn diverse ouders
benaderd voor de Ouderraad. Cecilia moeder van Shreyani, Fanta moeder van Nouni,
Mohamed en Ouduya, Mazia moeder van Mariame en Mohamed, Shadaab moeder van
Absaar, Aitzaz en Azaan, Aartie moeder van Jahlyana, Fouzia moeder van Ayman, Nada

en Ouail en Fairouz moeder van Rodayna, Dina en Imran, zijn de ouderraad leden. Zaken
zoals hulp in de school met verschillende activiteiten, alsook zaken die spelen bij de
ouders en kleine zaken die met school te maken hebben, zullen op de agenda komen te
staan. Als u een keer wil aansluiten, bent u altijd welkom. Als u vragen heeft over
schoolzaken, kunt u nu niet alleen extra informatie vragen bij de MR-ouders, maar nu
ook bij de Ouderraad ouders. De MR heeft als taak de officiële zaken m.b.t. het beleid
op een school te bespreken. De Ouderraad heeft deze taak niet. Wel kunt u door de
Ouderraad benaderd worden om mee te helpen of mee te denken bij het organiseren van
een bepaalde activiteit. Ook kunt u bij juf Mirjam, of juf Evita aangeven als u ook graag
in de ouderraad wil zitten. Afhankelijk van of er plaats is, is dit mogelijk.
Met het team, de leerlingen van groep 6 t/m 8 en gisteren in de ouderraad is gesproken
over hoe we ouders betrokken kunnen houden bij de school en ze inzicht kunnen geven
over wat de kinderen leren.
Het volgende is eruit gekomen:
De 3 ingangen blijven gebruikt worden. Kleuters bij het Vaillantplein, groep 3 t/m 5
Sportplein ingang en groep 6 t/m 8 hoofdingang. Wilt u zeker bij de kleuteringang
rekening houden dat de deuropening vrij blijft van ouders en opa’s en oma’s? Wilt u dit
alstublieft ook bespreken met de opa’s en oma’s van uw kind? Ouders geven aan dat de
situatie onveilig is, omdat opa’a en oma’s de ingang blokkeren, waardoor de kinderen
NIET naar binnen kunnen gaan. Er zijn vakken op het plein geschilderd. Maak daar a.u.b.
gebruik van. Bij het brengen om 8.30 uur, kan een kleuter dan naar de ingang lopen,
terwijl de vader of moeder zijn/haar kind kan volgen totdat het kind binnen in de school
is.
Bij het wegbrengen zullen de groepen 1 t/m 5 nog steeds buiten op de pleinen worden
weggebracht door de juffen en meesters in de getekende vakken op de pleinen.
U zult zich misschien afvragen wanneer u de school binnen kunt komen.
Dit zal op de volgende momenten zijn:
1. Na de herfstvakantie zullen er bij de kleuters wekelijkse spel inlopen tot 9.00
uur zijn in de klas. (u krijgt hier binnenkort meer info over van de kleuterjuffen).
2. De overige bouwen zullen jaarlijks 2-3 inloop middagen per jaar organiseren,
waarbij u als ouder door uw kind in de klas wordt rondgeleid en waarbij u wellicht
ook mee kan doen met een groepsactiviteit georganiseerd door de leerkracht.
(Deze momenten worden op tijd aan u gezegd).
3. De start-, voortgangs- en eindgesprekken zullen veelal op school zijn. (Groep 8
heeft alle gesprekken i.v.m. hun advies in het eerste half jaar al hebben).
4. Als u een afspraak met de juf/meester maakt via de klassenapp in een privé
bericht.
5. Als u een afspraak met IB, administratie of directie heeft.
6. Als u meehelpt tijdens een activiteit op school.
7. Bij kleuters die nieuw op school komen, mag de ouder de eerste week tot 8.45 in
de klas blijven.

8. Als uw kind jarig is, mag u met uw kind mee naar binnen om hem/haar naar de klas
te brengen.
9. Bij nieuwe kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mag de ouder ook mee lopen naar de
klas.
10. Zodra we meer weten van het Buurthuis, zullen we ook weer de wekelijkse koffie
ochtenden starten. Dit zal een beetje anders gaan dan voorheen. Tijdens deze
ochtenden, zal school en Jongleren (Voorschool) met u in gesprek gaan over
diverse onderwerpen. Onderwerpen waar u meer over wil weten en onderwerpen
die wij graag met u willen delen.
Kortom: Buiten deze momenten bent u altijd welkom op school als u een afspraak heeft
gemaakt.
Dan ben ik nu aangekomen bij het laatste nieuwtje namens juf Mirjam en mijzelf:
Vrij snel na de herfstvakantie zal er weer een Oumnia works project starten. U krijgt
volgende week een informatie en inschrijf brief via uw kind. Als u mee wil doen, geeft u
zich a.u.b. op door het briefje aan de administratie te geven. Juf Mirjam zal dan contact
met u opnemen. Ik heb over het vorige Oumnia works project goede verhalen gehoord.
Voor nu wens ik jullie een fijne dag.
Sabine Levenbach-van den Oever.

LKP Ontdekkend en Ontwerpend leren
Sinds 9 september geef ik, samen met mijn collega’s Irma, Ad en Johnny iedere
donderdag Ontdekkend en Ontwerpend leren aan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en
8.
Ontdekkend en Ontwerpend leren staat in het teken van de fantasie van de kinderen de
vrije loop laten gaan. De kinderen worden uitgedaagd zelf of in groepjes een ontwerp te
maken in het thema, zoals een ruimteschip, en deze uit te werken. Hierbij ontdekken zij
verschillende materialen en soorten gereedschap die zij kunnen gebruiken. Wij laten de
regie zoveel mogelijk bij het kind zelf, zodat hij/zij leert wat wel en wat niet werkt.
De afgelopen drie weken zijn wij aan de slag gegaan met het solderen van een
naamplaatje (of hun eigen ontwerp). Hierbij hebben de kinderen over de verschillende
soorten tangen (zoals een kniptang, rondbektang en combinatietang) geleerd. Ook
hebben de kinderen ontdekt hoe een soldeerbout werkt.
Het is super leuk om te zien wat voor ideeën de kinderen hebben en hoe zij deze
uitwerken. Er zijn al een paar hele mooie soldeerwerkjes ontstaan, zoals
(bij)naamplaatjes, pennenbakjes en kubussen. Wij verwachten de aankomende weken nog
veel meer mooie ontwerpen van de kinderen te zien en deze met hen uit te werken!
Juf Faye.

Nieuws van de Peutersprongen
Beste ouders/ verzorgers,
Het thema op de peuterspeelzaal is nu : het verzorgen van huisdieren. De hond, de poes
en de vis. Ze wonen in de klas in de huishoek. De peuters leren hoe ze een dier moeten
verzorgen. Het woord verzorgen staat centraal . Verzorgen van de hond of poes doen
we door:
- de dieren te borstelen met een borstel
– het dier wassen onder de douche of in bad
– eten en drinken geven
– de hond uitlaten
- spelen met hond en poes.
Dit leren we de kinderen met knuffels.

We leren ook de woorden:
De kop, de staart, de poten , 4 poten, 1,2,3,4 , de rug, de buik, de oren, 2 oren, de neus,
de tanden, de bek. Vies en schoon. Bij de vis leren we de woorden: droog en nat, de
vinnen, de staart, zwemmen.

Liedje:
Poesje mauw, kom eens gauw
Ik heb lekkere melk voor jou
En voor mij, rijstebrij
O wat heerlijk smullen wij
Hondje waf, waf waf waf
Blijf jij van mijn lekkers af
Aardig dier, kom eens hier
Geef mij een pootje met plezier
Liedje:
Visje, visje, in het water
Visje, visje, in de kom
Visje, visje, kan niet praten
Visje, visje, draai je om
Blub, blub, blub …

Leuk als u thuis meedoet met ons.
Veel speelplezier !
Groeten van team Peutersprongen

LKP – Meester Christopher
Even voorstellen,
Ik ben Christopher en ben 21 jaar oud. Ik ben heel actief in de sportwereld
Dit is mijn 2e jaar LKP-sport op de Voorsprong en ik hou ervan om sportactiviteiten te
verzorgen en mijn ervaring en kennis op dit gebied te delen.
Ik ben van alle markten thuis als het over sport gaat.
Waar ik echter hoofdzakelijk voor sta is respect & inzet.
Groeten,
Meester Christopher.

Schrijfdans
Beste ouders,
Dit schooljaar hebben we met 2 kleutergroepen, een groep 3 en een groep 4 een start
gemaakt met een nieuwe LKP-methode die Schrijfdans heet.
Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Leren schrijven vanuit de beweging, met
muziek, geeft een andere kijk op het schrijfonderwijs. Aan het proces van leren
schrijven kunnen we een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen koppelen:
sensomotoriek, ontwikkeling van de hersenen, taalontwikkeling, expressie en creativiteit.
Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode voor het primair onderwijs. Er
zijn liedjesthema’s (schrijfdans voor 3-5 jarige) en muziekthema’s ( schrijfdans voor 58 jarige). Werken met letters en cijfers, door behulp van muziek en dans.
De kinderen leren letters en cijfers maken met verschillende materialen, bijv. krijt,
scheerschuim, verf, papier en klei. De kinderen krijgen zo veel mogelijk hun werkjes mee
naar huis, zodat u kunt zien wat ze bij schrijfdans leren. Een papier met veel krassen
erop is dus wel degelijk echt schoolwerk om de motoriek van het kind te helpen
bevorderen. Leuk als u vraagt aan uw kind wat hij/zij tijdens deze les geleerd heeft.

Wilt u er meer over weten? Ik hoop u een keer er meer over te kunnen vertellen (zodra
het weer mogelijk is…) tijdens een koffieochtend. U kunt het ook opzoeken op internet:
http://www.schrijfdans.nl
Juf Mirjam.

LKP - Pauze sport schooljaar 2021/2022
Na een schooljaar waar het coronavirus de overhand had op de aanwezigheid van
kinderen en leraren op school is er dit school jaar weer “normaal” gestart. Weer
volledige groepen in de vakken.
Het accent van LKP buitensport ligt tijdens het sporten en bewegen op samenwerken
(elkaar helpen), het leren omgaan met winnen en verliezen, respect voor elkaar en voor
de docenten. Het is de bedoeling dat er om de 14 dagen van vak wordt gewisseld. Ook is
de overdracht van de groepen van binnen naar buiten en andersom belangrijk, zodat
eventuele spanningen en of conflicten in de klas of op het plein kunnen worden
voorkomen.
Er gebeuren soms wat kleine ongelukjes, waar we eerst de EHBO inzetten en bij
twijfelgevallen bellen we meteen de ouders.
Voor kleine kneuzingen gebruiken we ice-packs. Het idee is om een kleine vriezer bij de
administratie te plaatsen, zodat de kinderen daar hun ice-packs kunnen halen en schoon
terug kunnen brengen. Ik houd jullie hiervan op de hoogte.
Het team is dit jaar op een plek na ongewijzigd gebleven.
In plaats van Samar is Salome gekomen, die naast sport ook drama geeft aan de
kleuterklassen. Gebleven zijn: Christopher, Othman en Elias.
We gaan weer voor een prettige samenwerking met de klassendocenten en als er wat
speelt, zijn wij er om met jullie de vraag/het probleem op te lossen.
Met vriendelijke sportgroet,
Meester Peter.

Uitstapje beachdag (door meester Tim)
Vorige week vrijdag (24 september) werden we opgehaald met de bus en zijn we met de
groepen 6, 7 en 8 naar de beachdag geweest op Scheveningen. De clinics die de kinderen
deden waren: rugby, cricket, frisbee, turnen en boksen. Het was superleuk om de
leerlingen zo goed hun best te zien doen en samen plezier te hebben.

Belangrijke data:
- maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Herfstvakantie:
-donderdag 28 oktober
Schoolfotograaf

