
 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

-vrijdag 3 december: Sinterklaasbezoek: kinderen vrij om 12.30u 

-woensdag 22 december: Kerstdiner 17.00-18.30u 

-vrijdag 24 december: start kerstvakantie: kinderen vrij om 12.30u 

-maandag 27 december: 2021 t/m vrijdag 7 jan. 2022: kerstvakantie 

-maandag 10 januari 2022: studiedag (kinderen vrij) 

-dinsdag 11 januari 2022: studiedag (kinderen vrij) 

-woensdag 26 januari: studiedag groep 1/2 (kinderen groep 1 en 2 vrij) 

 

Berichtje van de adjunct-directeur 
 

Veel ouders hebben mij al zien staan bij één van de deuren ’s ochtends. 

Maar voor wie mij wel heeft zien staan, maar niet weet wie ik ben en 

wat ik doe, stel ik mij graag even voor. 

 

Ik ben Niels van Heuven, adjunct-directeur van obs De Voorsprong. 

Daarnaast sta ik ook nog 1 á 2 dagen per week in groep 8a als leerkracht. Als leerkracht 

verzorg ik de lessen, begeleid ik de leerlingen in hun leerproces, regel extra zorg en 

aandacht, uitstapjes en de overstap naar het V.O. 

Als adjunct-directeur sta ik juf Sabine bij in het managen, coachen en leiden van de 

school. Er zijn ontzettend veel zaken die gebeuren moeten om een school als De 

Voorsprong ‘draaiend’ te houden.  

 

We zijn druk met dagelijkse zaken als Corona, ziekte vervanging, contact met ouders en 

andere belanghebbende bij onze school en natuurlijk de leraren. We zijn bezig de 

leraren op onze school zo goed mogelijk te ondersteunen en te geven wat ze nodig 

hebben om lessen aan de kinderen te kunnen geven. Dat kunnen spullen zijn, maar ook 

coaching of training om vaardigheden nog beter te maken. Dan zijn er natuurlijk dingen 

voor de langere tijd. Het kopen van meubels, laptops of nieuwe vloeren enzovoorts. Maar 

ook welke verbeteringen we kunnen doen en hoe we dat gaan doen.  

 

Omdat dit zo ontzettend veel werk is, doen we dit met z’n tweeën. 
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Ik vind beide leuk: Als leraar het werken met de leerlingen en ze zien groeien is mooi, 

maar hetzelfde vind ik ook mooi als adjunct-directeur bij de hele school. 

Dus eigenlijk heb ik het beste van allebei! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Meester Niels. 

 

Sint in de klas 

Sinterklaas is in het land en dat merken we ook in de groep. Rommelpiet is geweest en 

maakte er zoals altijd weer een bende van. Gelukkig ruimden de kinderen alles weer heel 

goed op. Een geheime schoolcamera had Piet gefilmd. We konden dus ook zien dat Juf 

Sabine Piet had geholpen met rommel maken. Juffen mogen natuurlijk geen rommel 

maken.  

 

De kinderen waren daarom wel een beetje boos op Piet en juf Sabine.  

Verder wordt er natuurlijk over de Sint gespeeld. We knutselen Sinterklaas en we 

bouwen een huis voor de Sint. Nu wachten we of de Sint op bezoek wil komen. 

 

Groep 1/2D. 



LKP-lessen Creatief Taal  
 

Beste Ouders en verzorgers,  

 

Hier weer een kort bericht van Meester 

Ferry.  

 

Ik werk sinds 3 jaar op De Voorsprong als 

leerkrachtondersteuner voor de groepen 5 en 

6 en ik geef les in rekenen, Nieuwsbegrip en 

LKP. 

 

Deze keer informeer ik u over de LKP-lessen 

Creatief Taal. 

 

LKP staat voor LeerKansenProfiel. Het doel is de kansen van de leerlingen te vergroten 

door extra onderwijstijd en met verschillende soorten activiteiten. Bij alle activiteiten 

in deze serie van 10 lessen speelt de taalontwikkeling een belangrijke rol. 

 

De leerlingen uit de groepen 7A en 7B die deze lessen iedere dinsdagmiddag volgen, zijn 

nu alweer 2 weken bezig met het maken van een schoolkrant.  

 

Ze hebben al veel onderwerpen en mooie tekeningen verzameld; onderwerpen en 

tekeningen die de leerlingen interessant genoeg vinden om anderen te informeren. Een 

klein aantal van de eerste ideeën toon ik u. 

 

Ook hebben de leerlingen nagedacht hoe zij de schoolkrant gaan vormgeven en wat zij 

moeten doen om over 8 weken een mooie schoolkrant te hebben. 

 

De leerlingen werken hard en zijn zelf 

verantwoordelijk voor het resultaat. 

 

Ik ben erg enthousiast over uw dochter 

of zoon die bij mij deze lessen volgt en 

benieuwd naar het eindresultaat. 

 

Vele vriendelijke groeten, 

 

Meester Ferry. 

 

  



Afscheid Juf Mirjam 
 

Beste Ouders, 

 

Op 23 december neem ik definitief afscheid van De Voorsprong. 

Ik ga met prépensioen en ga ik na heel veel jaren hier gewerkt te 

hebben, genieten van mijn vrije tijd. Ik vind het heerlijk om te 

wandelen en er met de fiets op uit te trekken. Zodra mijn man 

ook klaar is met zijn werk, ongeveer in april, gaan wij dit ook 

volop doen. Ook hoop ik wat meer de zon in andere landen op te 

kunnen gaan zoeken, wat ik graag deed voor Corona. 

 

Tuurlijk ga ik de kinderen en u, de ouders missen. Heel veel 

families hier op school ken ik al heel lang. 

 

De bedoeling was dat ik een afscheidsfeestje zou gaan vieren, maar 

de Coronaregels beperken dit. Het feestje wordt uitgesteld tot op 

een later moment. Zodra dit wel mogelijk is, krijgt u bericht vanuit 

school wanneer ik alsnog afscheid kan nemen van u. Ik zou het fijn 

vinden u dan nog even te kunnen groeten!  

 

En wie weet, komen wij elkaar ergens nog eens tegen….in de stad, op de markt, met een 

feest of activiteit hier op school…….??? 

 

Liefs, juf Mirjam. 

 

Sportpleinlessen 
 

Ik ben Salomé en ik sta sinds dit schooljaar op het 

sportplein van de Voorsprong. De leerlingen zijn 

inmiddels goed aan mij gewend en ik aan hen. Ik werk 

sinds enkele jaren op verschillende basisscholen en het 

is fijn om hier een vaste plek te hebben. Het is altijd 

gezellig en lekker druk. Naast het sportplein geef ik 

lessen in uitvoerende kunsten, onder andere hier op 

school en dat is écht heel leuk om te doen. 

 

Groetjes, Juf Salomé. 

 

 

  



Groep 8 bij de middelbare scholen. 
 

Aan het einde van het jaar zullen de groep 8 leerlingen OBS De Voorsprong verlaten, 

naar een andere school en een nieuw avontuur ingaan!  

Om ze alvast een beetje voor te bereiden, brachten we met de groepen 8 een bezoek 

aan het Segbroek College en aan de François Vatel. 

 

Op het Segbroek College werden we welkom geheten door een aardige mevrouw en de 

kinderen moesten wennen om haar geen ‘juf’, maar ‘mevrouw’ te noemen. De klas kreeg 

een superleuke muziekles, waarbij ze allemaal op een keyboard speelden. En in 45 

minuten lukte het zelfs om samen muziek te maken. Tijdens de gymles lieten de 

kinderen zien dat ze niet alleen van een heel muzikale, maar ook van een heel sportieve 

basisschool komen en kregen ze complimenten voor hun sportieve gedrag. 

 

Het François Vatel bezochten we met het Openbaar Vervoer. De kinderen checkten zelf 

in met een tramkaartje en we merkten dat deze school ver weg leek, maar dat het 

eigenlijk heel makkelijk was om er snel te komen. Hier werden we rondgeleid door 

brugklassers die supertrots waren op hun nieuwe school.  

 

Onze leerlingen bakten pizza in de mooie lokalen met professionele keukens en ze 

maakten met behulp van een green-wall en ICT gave bewerkingen van foto’s. 

Het was leuk om deze scholen te bezoeken en ook om onze achtste groepers al even op 

een middelbare school te zien rondlopen! 

 

Het Rijswijks Lyceum hadden we ook graag bezocht, maar helaas is dit niet meer 

mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. Hopelijk kunnen de kinderen later met hun 

ouders ook andere middelbare scholen bezoeken, in het echt of anders online, zodat zij 

een goede keuze kunnen maken voor een leuke school die het beste bij ze past. 

 

Groeten, 

 

Juf Claudia. 

 

  



Leren binnen en buiten de school 
 

De gedichten zijn gelezen, de zelfgebakken pepernoten opgegeten, de surprises zijn 

uitgepakt. De lichtjes worden opgehangen om de donkere dagen van december te 

verlichten en te genieten van het samen eten. We hopen dat dit ondanks Corona door zal 

kunnen gaan. Vanaf 25 december gaan we met z’n allen genieten van een welverdiende 

vakantie en het nieuwe jaar 2022 inluiden. 

 

Wat hebben we de afgelopen tijd zoal in de groepen 7 gedaan?  

De kinderen hebben hard gewerkt zowel in als buiten de klas en school. Bij taal is er 

gewerkt rond de thema’s: geluk, strips en familie. Ze hebben bijvoorbeeld mooie teksten 

geschreven over hun familie en natuurlijk de betekenis en schrijfwijze van veel nieuwe 

woorden geleerd.  

 

Voor de vakken begrijpend lezen en rekenen werken we parallelgroep-overstijgend, dit 

betekent dat de kinderen uit groep 7A en 7B samenwerken, ze worden verdeeld in 3 of 

4 niveaugroepjes. Er is zo meer tijd en hulp voor iedere leerling.  

 

Bij begrijpend lezen krijgen de kinderen teksten die aansluiten bij het nieuws, het 

jeugdjournaal wordt samen gekeken. De kinderen denken mee en vormen hun eigen 

mening over de actualiteit. 

 

Op de woensdag krijgen de kinderen na schooltijd huiswerkbegeleiding van Leidse 

studenten. Deze begeleiding wordt binnenkort afgesloten met een bezoek aan Naturalis 

in Leiden. Eerder zijn we al naar Noordwijk geweest om te leren over de zee en de 

duinen.  

 

Afgelopen week kregen ze van studenten een leuke, 

informatieve les over gezonde voeding. Alle 

leerlingen kregen een stappenteller om het bewegen 

te stimuleren.   

                                                                                                                         

Ook in 2022 gaan we door met het leren in en buiten 

de school; zo komen er nog meerdere uitstapjes aan, 

genieten van nieuwe kennis en activiteiten. Samen en 

van elkaar leren.  

 

Juf Nadja. 

 

  



Bericht van de Peutersprongen 
 

Beste ouders/ verzorgers,                                

Net als grote mensen houden peuters veel van feestjes. We boffen deze maand met 

veel feest.  Eerst vieren we op vrijdag 3 december de verjaardag van Sinterklaas . Alle 

kinderen krijgen een cadeautje. De afgelopen weken hebben we het verhaal van 

Sinterklaas uitgespeeld, zoals u kunt lezen in het boek dat alle peuters in hun schoen 

hebben gekregen.  

We merken dat veel kinderen (te)veel televisie kijken en te weinig spelen.  Elke dag met 

uw kind een verhaaltje lezen en de plaatjes bekijken  en bespreken is leuk en heel 

belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Een goed moment is bijvoorbeeld voor het 

slapen gaan of als uw kind uit school komt.  

Volgende week spelen we dat Sinterklaas en de pieten weer met de boot naar Spanje 

varen en zwaaien we hem uit : dag Sinterklaas, tot volgend jaar. 

                   

Daarna gaan we door met het versieren van het lokaal en bomen voor het Kerstfeest. 

Het is een donkere maand en Kerst is het feest van het licht. We maken het gezellig,  

we zingen samen en maken muziek en we eten gezellig met elkaar. Ook dit jaar hebben 

we te maken met beperkingen door het coronavirus waardoor we helaas niet samen 

kunnen zijn met ouders en kinderen .  

We versieren samen een boom met lichtjes, ballen en slingers. De peuters leren de 

kleuren, de vormen en tegenstellingen als lang en kort, groot en klein. Wat ze heel 

interessant vinden is licht en donker. Ze mogen met zaklantaarns schijnen en ze kruipen 

onder de tafel, want daar is het donker. Spannend!  

We sluiten het thema af met een gezellige maaltijd met elkaar. En daarna is het 

kerstvakantie.  We wensen u alvast veel gezelligheid en gezondheid toe.  



                

Vriendelijke groeten,  

Het team van Peutersprong 1 en 2. 

  

 


