
 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

-10 november: studieochtend groepen 1/2 

-11 en 12 november: Schoolfotograaf 

-19 november: museumles groep 4B (10:45 - 12:00); vertrek om 10.15u  

-03 december: Sinterklaasbezoek 

 

Berichtje van de Intern Begeleider 

 

Wellicht kennen een aantal ouder mij al, maar voor de nieuwe ouders wil ik mij graag 

even voorstellen. 

 

Ik ben Annemieke Bozuwa en intern begeleider van groep 1 t/m 4.  

Als intern begeleider bezoek ik groep 1 tot en met 4 om te kijken 

hoe het met de kinderen en de leerkrachten gaat. Ik heb 

gesprekken met de leerkrachten en de ouders hoe we de kinderen 

kunnen helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Soms kan het 

voorkomen dat ik aansluit bij een oudergesprek met de leerkracht 

of u soms apart uitnodig voor een gesprek. Via de leerkracht kunt u 

ook zelf vragen om een gesprek met mij als u vragen heeft over de 

ontwikkeling van uw kind. 

 

Gelukkig is het weer mogelijk dat ouders, weliswaar volgens afspraak,  de school in 

mogen. Ik heb gezien dat de groepen 1-2 hebben kunnen starten met inloopochtenden.  

Ook bij de andere groepen zal dit nog gaan gebeuren.  

 

Ik zal proberen regelmatig tijdens de inloopochtend of inloopmiddagen binnen te lopen, 

zodat ik daar ook persoonlijk met u kan kennismaken. 

 

Groet, 

 

Juf Annemieke. 
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Juf Mirjam met pensioen 
 

Beste ouders,  

 

Ruim 21 jaar geleden kwam ik de OBS De Vliegerschool 

binnen om te werken en nu, eind 2021, ga ik de OBS De 

Voorsprong verlaten. Dit omdat ik besloten heb om met 

(pre)pensioen te gaan. 

 

Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt met kinderen, ouders en collega’s, vaak met 

een lach, maar ook wel eens met een traan. Ik neem goede herinneringen met me mee. 

Eind december neem ik definitief afscheid, maar ik zou het fijn vinden u later nog een 

keer te mogen groeten, althans als de corona-omstandigheden het zouden toelaten. Hoe 

mijn afscheid er uit zal gaan zien, hoort u op een later tijdstip. 

Ik zal zeker nog eens terug keren voor een activiteit of feestje hier op school of bij de 

koffiemoeders in het buurthuis! 

 

Groet, 

 

Juf Mirjam.  

 

Herfst op de Peutersprong 
 

 
 

Het thema waarmee we de komende weken aan de slag gaan is herfst.  

Kinderen vinden het leuk om met een tas of zakje buiten dingen te zoeken: blaadjes met 

mooie kleuren,  kastanjes en eikels en dennenappels etc. En om lekker tegen de blaadjes 

te schoppen. U kind uw kind laten zien hoe mooi het buiten is en bespreken wat voor 

weer het is en wat we dan doen : 

 

is het koud, dan doen we extra kleren aan;  regent het, dan  gebruiken we een paraplu.  

En als het hard waait dan speelt de wind met je haren en met de blaadjes in de straat. 

Misschien staan er wel paddenstoelen in het park !  

 

Binnen kunnen we het gezellig maken met extra lampjes aan. Uw kind vindt het vast heel 

leuk om samen met u appels te schillen voor appelmoes of lekker koekjes te bakken . 

https://genytrakteert.nl/product/verhuistraktatie-vintage-koffertje-met-hotelstickers/


De herfst is een gezellige tijd !  

Woorden en Begrippen 

 

Iedere dag staan er woorden centraal die tijdens het demonstratiespel door de juffen 

worden uitgelegd en uitgespeeld met behulp van knuffels en poppen die van alles 

beleven. De dieren gaan zich klaar maken voor de winter.  

 

De eekhoorn gaat eten zoeken in het park of in het bos. Hij legt een voorraad aan.  

Eikeltjes en beukennootjes vindt hij heerlijk, Mmmmm!  Hij verzamelt er heel veel en 

gaat ze goed verstoppen, onder de blaadjes, achter de boom of in het hol. Zo heeft hij 

genoeg eten voor de hele winter! Dan gaat hij lekker slapen. Hij kruipt in zijn hol en 

gebruikt zijn staart als dekentje. En hij slaapt tot het lente wordt! Ook de egel houdt 

een winterslaap. Als het buiten koud wordt rolt hij zich op als een bolletje en verstopt 

zich onder een hoop bladeren. Welterusten egeltje!  

Daarna is het de beurt van de spin: de spin weeft een web en vangt er vliegjes in om op 

te eten.  

 

     

Een spinnetje, een spinnetje,  Het regent, het regent 

Die zocht eens een vriendinnetje  De pannetjes worden nat. 

Hij zocht eens hier,    Daar kwamen twee soldaatjes aan, 

(met rechterhand/vingers kriebelen als een spin) Die vielen op hun gat! 

Hij zocht eens daar,    Het regent, het regent, 

(met linkerhand/vingers kriebelen als een spin) De pannetjes worden nat. 

En toen vonden ze elkaar!  

(handen in elkaar gehaakt 
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Veel herfst-plezier, 

 

Team Peutersprongen. 

 

Meester Soeshiel en LKP 
 

Hi Iedereen, 

 

Mijn naam is Soeshiel en ik ben op school werkzaam als LKP-coördinator en ICC-er. 

Ook voor dit schooljaar  staan er naast de reguliere LKP lessen, weer allerlei leuke 

projecten op de planning. 

 

Denk bijvoorbeeld aan het COH project (CultuurOnderwijs op zijn Haags) die in het 

voorjaar weer van start gaat, of aan de speciale kunstlessen “Van Gogh gaat naar school” 

in november voor de groepen 5 & 6. Ook staan er de komende maanden weer leuke 

bezoeken gepland naar Musea en andere culturele instellingen.  

 

Binnen het team van de LKP docenten zijn er ook een aantal nieuwe gezichten. Bij deze 

heet ik alle nieuwe vakleerkrachten dan ook van harte welkom. 

 

Ik kan ook vertellen dat juf Jo-Ann (dramalessen) ondertussen is bevallen van een 

gezonde dochter en wij hopen haar vanaf januari 2022 weer te verwelkomen op school.   

Ik hoop dat we er met zijn allen weer een mooi educatief en cultureel schooljaar van 

zullen maken met inspirerende lessen. 

 

Meester Soeshiel. 

  

Liedje:  

Op een grote paddenstoel 

Rood met witte stippen 

Zat kabouter spillebeen 

Heen en weer te wippen 

Krak, zei toen de paddenstoel 

Met een diepe zucht 

Vlogen beide beentjes 

Hoepla in de lucht 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNrPLUq-zPAhUFXhoKHUdvD4wQjRwIBw&url=http://www.roekos.nl/pagina176a.html&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNH82dewHLrfoOz5vVMWpPIRO1InRw&ust=1477154459593504


Techniek groep 3/4  
 

Na een hoop gesleep, uitpakken en weggooien staat het technieklokaal er prachtig bij en 

ook wij staan er helemaal klaar voor!  

 

De eerste weken zijn van start en je merkt dat het wennen een hoop tijd kost. Het is 

ook nogal wat, wennen aan het zelf lopen door de school, aan mij, aan elkaar en ook nog 

eens aan het lokaal. Het enthousiasme is groot, maar daardoor is het soms ook wat 

onrustig. De gouden weken zijn hierdoor nóg belangrijker en hier hebben wij dan ook wat 

meer aandacht aan besteed. Veel samenwerken dus en vooral snel aan de slag. En dan 

merk je dat een groot gedeelte van de groep de kleuterperiode niet ver achter zich 

heeft liggen. De behoefte om af en toe nog eens lekker in de hoeken te spelen is groot. 

Gelukkig kunnen wij hier gehoor aan geven. Dit is natuurlijk wel techniek, dus geen 

poppenhoek of zandbak, maar wij hebben sloophoeken waar computers worden 

omgetoverd tot robots, timmerhoeken met afvalhout waar de fantasie op los kan en 

onze trots: het museumhoekje, een ladekast vol met prachtige fossielen!  

 

Groetjes van Suus. 

 

 

Activiteiten in groepen 3 
 

Beste ouders, de tijd gaat snel. Er zijn inmiddels twee maanden voorbij. Er wordt hard 

gewerkt in groep 3. We oefenen op school elke dag met lezen.  

Voor het aanvankelijk leren lezen hebben wij de methode “Veilig leren lezen”. We 

behandelen kern 1 t/m 12. We hebben net kern 2 afgerond. Na elke kern wordt er een 

leestoets afgenomen. De kinderen krijgen per kern een diploma mee naar huis. Op het 

diploma staat de beoordeling, zodat de ouders de leesontwikkeling van hun kind kunnen 

volgen. Het is belangrijk dat ook thuis geregeld wordt geoefend met de huiswerkbladen 

die ze meekrijgen. Het oefenen is enorm belangrijk i.v.m. het bevorderen van de 

leesvaardigheid. 

 

Naast het lezen en taal doen wij elke dag een reken- en een schrijfles. De rest van de 

dag zijn er LKP-lessen, knutsellessen of andere activiteiten zoals  

‘Kiezen door de school ‘. 

 

Sinds 3 november zijn wij begonnen met de inloop voor de ouders. Dat is elke week op de 

woensdag van 8.30 tot 8.45 uur. Het doel van de inloop is om de ouders te laten zien wat 

we o.a. doen in groep 3 met de kinderen en eventueel om de ouders tips te geven hoe de 

ontwikkeling van hun kind te ondersteunen. Wij zijn enorm blij dat de eerste keer er 

veel ouders aanwezig waren en hopen dat het zo doorgaat.  

 

Groetjes van de juffen van groep 3. 


