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De mening van ouders doet er toe!
Beste ouders,
De eerste week van het nieuwe jaar zitten er al weer op. Op woensdag zijn de groepen
begonnen met een feestelijke toost met kinderchampagne op het nieuwe jaar. En
ondertussen blijft De Voorsprong zichzelf ontwikkelen.
Binnenkort krijgt u via Social Schools een link toegestuurd naar het
oudertevredenheidsonderzoek. Voor uw kind is het belangrijk dat u het invult. Met de
uitslag kan ik de school nog verder verbeteren en daar profiteert uw kind direct van!
Dat wilt toch iedereen? Want door te helpen met aan te geven waar De Voorsprong zich
in kan verbeteren en wat De Voorsprong al goed doet, kan de school meer ouders en
kinderen aantrekken.
Meer leerlingen = meer geld en met meer geld kan ik meer doen voor de leerlingen!
Het oudertevredenheidsonderzoek is eenvoudig in te vullen, is volledig anoniem en kost
weinig tijd en moeite. Het is beschikbaar in 6 talen: Nederlands, Engels, Spaans, Pools,
Turks én Arabisch! Met 1 druk op de knop stelt u de gewenste taal in.
Dus neem kort de tijd en vul dat oudertevredenheidsonderzoek in!
Alvast mijn hartelijke dank voor de moeite!
Met vriendelijke groet,
Sabine Levenbach–Van den Oever.

Leesplezier
In groep 3 zijn we elke dag hard aan het oefen met lezen van letters, woorden en
zinnen. Lezen gebeurt ook op een leuke manier. Wij hebben in de klassen bijvoorbeeld
een leuke leeshoek voor de kinderen. Ook hebben wij veel boeken waar de kinderen uit
kunnen kiezen. Elke dag wordt er tijdens het eten en drinken uit een boek voorgelezen.
Het is van belang dat elk kind beseft hoe belangrijk
goed lezen is. Maar het is ook belangrijk dat het daar
plezier aan beleeft. Goed en met plezier kunnen lezen
heeft voordelen in o.a. de gehele schoolcarrière van
een kind. Het kind moet dus veel oefenen. Daarom is
het nodig dat aan het lezen thuis ook aandacht
besteed wordt. Maar hoe maak je als ouder het lezen
thuis ook leuk?
Tips
•

•
•
•

•
•
•
•

Bibliotheekbezoek: Ga samen naar de bibliotheek; het bibliotheekabonnement is vaak
gratis voor kinderen; maak er een uitje van en kies boeken/tijdschriften die bij de
leeftijd van je kind passen; laat het kind ook een aantal boeken/tijdschriften zelf
uitkiezen; een boek kan gaan over een onderwerp, dat je kind erg leuk vindt
(bijvoorbeeld soldaten, konijnen, een land enz.).
Voorleesmiddag: In veel bibliotheken, zijn er vaak voorleesmiddagen voor kinderen.
Voorlezen thuis: Lees thuis minimaal 10-15 min. voor aan je kind; dit is heel goed
voor de taalontwikkeling en het vergroot de woordenschat van het kind.
Samen lezen: Laat thuis zien hoe fijn het is om samen te lezen; zoek een rustige
plek in huis waar er je niet makkelijk afgeleid kan worden door bijv. tv, telefoon of
tablets; pak een aantal kussens, warme dekentjes erbij en lees samen ongeveer 10
min. uit een boek (misschien uit één dat je kind zelf heeft uitgekozen in de
bibliotheek); lees om de beurt (een zin of een fragment of een blz. daaruit).
Samen praten: Praat er daarna samen over: wat heb je gehoord, gezien of wat vond
je fijn /niet fijn aan het verhaal.
Leuk blijven: Lezen moet leuk zijn/blijven; elke dag maar 10 min. lezen is beter dan 1
heel uur lezen.
Voorbeeld zijn: Lees zelf als ouder een boek in het bijzijn van je kind en vertel waar
het boek over gaat (als het gepast is natuurlijk ).
Krant/ recept: Lees bijvoorbeeld ook de krant of een recept af en toe hardop voor.

Door zelf een voorbeeld te zijn, maak je het kind duidelijk dat het heel handig is
om te kunnen lezen en dat je er op verschillende manieren plezier in kunt hebben.
Juf Perlita .

Groep 3A/3B
Beste ouders,
Ik wil iedereen graag een heel gelukkig 2022 wensen!
Vlak voor de vakantie hoorden we dat de scholen
helaas toch dicht moesten. Op het laatste moment
hebben we toch het Kerstdiner nog door kunnen
laten gaan. Ik wil graag alle ouders, kinderen,
meesters en juffen hiervoor bedanken! Wat hebben
de kinderen van groep 3b genoten, het was echt een
feestje.
Groetjes,
Juf Evita.

De ouderraad
Beste ouders,
Sinds dit jaar hebben we op school een ouderraad. Een keer per maand komen ouders,
juf Sabine en ik (juf Evita) samen op woensdagmiddag. We bedenken waar de ouderraad
kan helpen en vragen naar hun mening. Dit jaar heeft de ouderraad bijvoorbeeld
geholpen met het pepernoten bakken, versieren van de kerstbomen, de schoolfotograaf
en het inpakken van de kerstcadeautjes voor de ouders. Ik wil ze hier heel graag voor
bedanken! Lijkt het u ook leuk om een keer mee te doen met een vergadering of te
helpen op school, laat het vooral aan mij weten!
Groetjes,
Juf Evita (juf van 3B).

(Onderdeel van JESS)

Mijn naam is Sezen Durmus en ik ben de schoolmaatschappelijk werker op de Voorsprong en
Peutersprong 1 en 2. Als schoolmaatschappelijk werker is onze visie “meetellen en meedoen”.
Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zicht te ontwikkelen tot een zelfstandig en
tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouders hier ondersteuning bij nodig. Dan komt
SMW+ in beeld voor uw en uw kind. Wij zijn actief in Den Haag en Rijswijk. Het SMW is in Den
Haag op alle Haagse basisscholen en peuteropvang met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en
in Rijswijk op alle basisscholen.
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik elke dinsdagochtend en donderdag werkzaam op de
school. Ouders kunnen via de leerkracht of de interne begeleider een afspraak met mij maken of
mij rechtstreeks benaderen, telefonisch of per mail.
Mijn gegevens zijn:
Sezen Durmus
Schoolmaatschappelijk werker:
Stichting Jess
Telefoonnummer:
06-28247296
Mailadres:
s.durmus@smw-basisschool.nl
Ik ondersteun ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei
vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Hieronder
zijn er een aantal voorbeelden benoemd.
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Situatie thuis
Soms gebeuren er dingen thuis die grote invloed hebben op uw kind. Uw kind kan
zich daardoor anders gaan gedragen en u maakt zich zorgen. Ook school kan signalen
krijgen die de ontwikkeling van uw kind in de weg kunnen staan. Zelfvertrouwen is het
vertrouwen dat je in jezelf hebt en in wat je kan. Sommige kinderen hebben minder
zelfvertrouwen. Dit uiten zij op verschillende manieren.

"Mijn zoon heeft maar één vriendje. Het vriendje speelt altijd de baas en mijn zoon doet alles
wat dit jongetje zegt. Als ik hier wat van wil zeggen, wil hij dat niet, want hij is bang zijn
vriendje kwijt te raken."

"Mijn kind durft zijn nieuwe broek niet aan naar school, omdat hij bang is dat andere kinderen
hem stom vinden en dat hij uitgelachen wordt."

Dit zijn een paar voorbeelden van kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen. Een kind heeft een
basis zelfvertrouwen nodig om te kunnen opgroeien en zich te ontwikkelen. Denkt u dat uw kind
gebrek aan zelfvertrouwen heeft en zich daardoor niet optimaal ontwikkelt? Dan is het goed om
schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Samen achterhaalt u waar de onzekerheid van uw
kind vandaan komt. Uw kind kan dan een passende begeleiding krijgen om het zelfvertrouwen en
weerbaarheid te vergroten.

Sociaal vaardig
Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je leert om goed met je anderen om te gaan.
Het is niet voor alle kinderen makkelijk om deze vaardigheden aan te leren.

"Eén van mijn leerlingen vindt moeilijk aansluiting bij zijn klasgenoten. Je merkt dat hij niet
makkelijk contact maakt en meestal loopt hij alleen op het schoolplein."

"Mijn dochter kan nooit eens zelf spelen. Als ze thuis komt van school verwacht ze direct dat ik
haar ga vermaken, anders is ze boos."

"Eén van mijn leerlingen kan heel goed zelfstandig werken, maar als het op samenwerken
aankomt, gaat het helemaal mis. Er komt ruzie van en soms gaat hij zelfs vechten."

Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, nu en in zijn volwassen
leven. Heeft uw kind hier moeite mee?
De schoolmaatschappelijk werker kan bekijken waar uw kind de extra ondersteuning nodig heeft
en zoekt gepaste begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining zijn.
Wanneer uw kind het prettiger vindt, kan de training ook buiten de school worden gevolgd.
Prettig leren

Elk kind heeft recht op een goede en fijne tijd op de Voorschool, de basisschool en het
voortgezet onderwijs, zodat hij/zij alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Soms gaat het
minder goed met een kind op school. Dit kan verschillende redenen hebben.

"Mijn dochter is heel goed in rekenen, maar taal gaat heel moeizaam. Dat is voor haar ook lastig
bij sommige rekenopgaven zodra hier veel bij geschreven staat."

"Mijn kind voelt zich niet veilig op school, omdat hij gepest wordt. Hij wil niet dat ik hier iets van
zeg, want hij is bang dat het erger wordt."

"Eén van mijn leerlingen kan zich niet goed concentreren in de klas. Hierdoor begrijpt hij de
leerstof niet goed en kan daardoor niet meekomen."

Bovenstaande voorbeelden staan de ontwikkeling van een kind in de weg. Het plezier in school kan
hierdoor minder worden. Bij zorgen om het kind kan de intern begeleider of leerkracht contact
opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Samen met de ouders wordt er dan gekeken wat
het kind nodig heeft om deze belemmeringen weg te nemen.

Ander gedrag
Sommige kinderen hebben last van ander gedrag, gedrag dat afwijkend is van dat van
andere kinderen. Hier hebben zij zelf last van, maar ook hun omgeving. Denk hierbij aan
agressief, hyperactief, impulsief of teruggetrokken gedrag.

"Als ik mijn zoon iets verbied, wordt hij ontzettend kwaad. Hij begint met deuren de slaan en
scheldt mij uit."

"Eén van mijn leerlingen uit groep 8 is een leuke vlotte meid, maar heel impulsief. Ze denkt niet
na over wat zij zegt of doet en komt er naderhand pas achter dat ze deze dingen beter niet had
kunnen zeggen of doen. Soms heeft ze hiermee, zonder dit zo te bedoelen, iemand verdriet
gedaan. Ook krijgt ze hierdoor regelmatig strafwerk."

Dit zijn voorbeelden van gedrag, waarvan u als ouder wilt weten waar dit vandaan komt. U wilt
vast weten hoe u uw kind kunt helpen. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij betrokken
worden en samen met u wordt er gekeken met u welke hulp het meest geschikt is voor uw kind.
Als het nodig is wordt uw kind doorverwezen naar aanvullend onderzoek of hulp buiten de school.

Nieuws van de Peutersprong
Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen komende weken gaan we met de peuters het thema Doktertje spelen doen.
Kinderen vinden dat een heel leuk thema. Ze kunnen heel veel doen en leren met elkaar
en met Snuf (ons konijn) en Pop. We spelen dat Snuf ziek wordt en dat de dokter moet
komen. De dokter gaat Snuf onderzoeken: hij kijkt in zijn oren, en in de keel, meet met
een thermometer of hij koorts heeft en luistert met een stethoscoop naar de
ademhaling en het hart. De kinderen trekken een witte jas aan, pakken een koffertje en
gaan dit spelen. Ondertussen leren ze de namen van de lichaamsdelen. Snuf moet lekker
onder de dekens blijven en krijgt een schepje honing voor zijn keel. Om gezond te
worden moet hij veel fruit eten. Zo proberen we de peuters te leren dat fruit lekker en
gezond is.
Doet u thuis met ons mee? Belangrijk is om hardop te benoemen wat u met uw kind
doet. Bijvoorbeeld bij het tanden poetsen zegt u: “ we gaan tanden poetsen, ik ga nu de
bovenkant poetsen, nu de onderkant, nog even spoelen, etc. “ of bij het wassen zegt u :
“ik was je haren, je gezicht, je rug, je buik, etc. “. U kunt het moeilijker maken door
details te benoemen zoals tanden en kiezen, lippen en tong of knie, elleboog, nek en
nagels. U kunt natuurlijk ook de patiënt spelen en uw kind de dokter laten zijn, die
pleisters mag plakken en een verbandje om uw knie kan draaien!

Veel speel-plezier !
Groeten van team Peutersprongen.

