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Belangrijke data:
-woensdag 16 februari: bezoek schooltandarts.
-maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: voorjaarsvakantie
-maandag 7 en dinsdag 8 maart: studiedag (kinderen vrij)

Berichtje van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Dit is nu mijn 3e jaar dat ik directeur ben van deze prachtige school. Een school waar ik
mijn hart aan heb verpand. Leerlingen die ik steeds meer bij naam ken en die mij in ieder
geval meerdere keren al in de klas hebben gezien. Soms zelfs lesgevend als een echte
juf! Ook qua meesters en juffen is er de afgelopen 2,5 jaar het een en ander veranderd:
een paar meesters/juffen zijn weggegaan en er zijn veel meesters/juffen nieuw
bijgekomen. Voor de school is dit laatste natuurlijk heel fijn. Immers, nieuwe mensen
zorgen voor een nieuwe sfeer op school en nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën binnen.
Omstreeks 2,5 Jaar geleden hebben jullie het OTO (oudertevredenheidsonderzoek)
ingevuld. Ik was daar heel blij mee. Als nieuwe directeur op een school, gaf de uitslag
van dit onderzoek mij een goed beeld waar u als ouder tevreden over was en wat u nog
graag verbeterd wilde zien.
Ondertussen zijn we al 2,5 jaar verder. En wat een hectische tijd: weken met
lockdowns, quarantaine, lerarentekort, online les etc. Toch waren wij vast besloten om
uw kind(eren), onze leerling(en) zo goed mogelijk van onderwijs te voorzien. En het is,
mede dankzij uw samen-/medewerking ons gelukt het grootste deel van die tijd,
weliswaar niet volgens onze jaarplanning, maar toch wel voldoende onderwijs te geven
(thuis, online of op school), al hebben zowel u als wij, ons op dit pad soms in moeilijke
bochten moeten wringen.
Door de klassenapp weet u de school en de leerkracht sneller en makkelijker te
bereiken.

Dit medium zijn we expres gaan gebruiken, zodat de
samenwerking tussen u als ouder en ons als schoolteam,
makkelijker en sneller kan plaatsvinden. Want de Gouden
Driehoek (ouder, leerkracht die samen de leerling
ondersteunt), vind ik heel belangrijk op een school.
Door samen te werken, kunnen wij ervoor zorgen dat uw
kind, onze leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen
en hierdoor optimaal kan presteren.
Hoewel we constateren dat de communicatie en de samenwerking met u in de afgelopen
periode sterk verbeterd zijn, kunnen deze naar onze mening toch zeker iets verder
verbeterd worden. Daarom roep ik u op om het OTO (oudertevredenheidsonderzoek) in
te vullen. Zie mijn bericht aan u van 21 januari in Social Schools.
Er staan 234 gezinnen bij obs De Voorsprong geregistreerd. Ik hoop dat u 1 van de 234
gezinnen bent, dat door de enquête in te vullen ons niet alleen gaat aangeven wat al
goed gaat op onze school, maar ons vooral ook gaat adviseren wat nóg beter kan.
U helpt mij er als directeur mee, u helpt er het team mee, u helpt er uw kind mee én u
helpt er uiteindelijk uzelf mee. Want we hebben allemaal hetzelfde doel: al onze
leerlingen van De Voorsprong een zo’n goed mogelijke tijd en zo goed mogelijk onderwijs
te geven op de basisschool.
En over een goede tijd bezorgen gesproken:
Dit jaar hebben we weer een schoolreis gepland en hopen we heel erg dat die doorgaat.
Groep 1 t/m 7 gaat op 20 mei op schoolreis. De bussen zijn al besteld. Waar ze
naartoe gaan, houd ik nog even geheim. Het schoolreisje zal zoals altijd, € 25 per kind
kosten. Hiervan worden de bus, de entree en de lunch betaald. Mocht u meerdere
kinderen op obs De Voorsprong hebben en in bezit zijn van een Ooievaarspas, en heeft u
nu te kort tijd om te sparen om het schoolreisje van uw kinderen te betalen, dan vraag
ik u per mail contact met mij op te nemen. De ooievaarspas betaalt het schoolreisje
namelijk niet meer. Ik zal u dan bellen om samen met u na te gaan, hoe we ervoor
kunnen zorgen dat het schoolreisje van uw kinderen toch geregeld kan worden.
Groep 8 zal dit jaar op kamp gaan. Hierover wordt voor de ouders, zodra het weer mag,
nog een informatiemiddag georganiseerd.
Voor nu wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Sabine Levenbach-van den Oever.

De impact van Corona.
Corona, Delta, Omikron, lockdown, enz. Wat een toestand was het de afgelopen twee
jaar. Maar, gelukkig is de school weer open en kunnen alle kinderen weer normaal les
krijgen. Iedereen wil natuurlijk het liefst dat alle kinderen iedere dag les krijgen. Nou,
dat is soms een probleem.
Door quarantaineregels en positief geteste leerkrachten dreigde zo nu en dan een klas
geen les te krijgen. Dat willen we natuurlijk niet, dus heb ik de afgelopen periode in
bijna alle groepen 5, 6, 7 en 8 de ‘gaten’ opgevuld. Voor mij een leuke ervaring; ook leer
ik zo bijna alle kinderen op onze school kennen en zij mij.
Inmiddels zal ik wel bekend staan als de meester van de
Kahoots. Ik sluit de dag meestal af met het spelen van een
‘leerzaam’ spelletje, dat de kinderen gezamenlijk op hun
computer mogen doen.
Ondanks de soms drukke dagen, vind ik het erg leuk om overal in te vallen.
Laten we hopen dat alles snel weer normaal wordt en dat deze werkwijze niet meer
nodig is.
Meester Cees.

Juf Genevieve
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar ben ik begonnen met de opleiding
Interne Begeleider. Dit volg ik op de Thomas More
Hogeschool in Rotterdam. Eén keer in de twee
maanden ga ik op een donderdag daarom zelf ook naar
school.
De klas wordt die dag dan opgevangen door juf Aysun.
Ik vind het erg leuk en interessant om deze opleiding
te volgen en hoop dat ik binnenkort IBwerkzaamheden kan/mag uitvoeren op school.
Groetjes,
Juf Genevieve.

Nieuws uit groep 3
Beste ouders en verzorgers,
Ook in groep 3 zijn we hard bezig met lezen, rekenen en
schrijven. De kinderen zijn erg enthousiast en vinden het
geweldig dat ze al zinnen kunnen lezen en sommen kunnen
maken. Wij zagen al gauw dat er niveauverschillen waren in
onze groepen 3 met de vakken lezen en rekenen, daarom zijn
wij al enige tijd gestart met groepsoverstijgend werken.
Groepsoverstijgend werken houdt in dat leerlingen binnen
hetzelfde leerjaar worden gemixt en instructie krijgen van
een van de groepsleerkrachten van het betreffende leerjaar.
Op basis van het niveau van leerlingen wordt er een verdeling
gemaakt.
Dit vraagt van ons als leerkracht dat je differentieert in je instructie, de leerstof en
het tempo. Soms zijn deze verschillen zo groot dat je onvoldoende tegemoet kunt komen
aan de behoeftes in de groep. Door groepsoverstijgend te gaan lezen en rekenen, plaats
je leerlingen met (ongeveer) hetzelfde niveau bij elkaar.
Wij werken hierbij in 3 niveaugroepen.
-Verlengde instructiegroep: is de groep voor de leerlingen die
iets meer instructie nodig hebben. Het tempo ligt wat lager,
er is meer aandacht voor herhaling en extraoefening van de
leerstof.
-Basis instructiegroep: is de groep met gemiddelde leerlingen.
Zij volgen het reguliere programma van de methode.
-Verkorte instructiegroep: is de groep voor de leerlingen die
een verkorte instructie nodig hebben. Zij gaan vlotter door
het reguliere programma van de methode en worden daarnaast
uitgedaagd met plusopdrachten.
Het groepsoverstijgend werken in groep 3 vindt dit jaar plaats op maandag, dinsdag, en
vrijdag.
Juf Necla.

Nieuws van groep 7A
Wij zijn groep 7A, de allerleukste klas van de school……
In onze klas zitten; Adam, Dylan, Ayoub, Samira D., Rayan, Vinay, Rana, Samira H.,
Ibrahim Karagöz, Odia, Ibrahim Khan, Sarah, Muzammil, Belinay, Romayssa, Efe en
Yasar.
Nog een jaar en een paar maanden en dan gaan we De Voorsprong verlaten en naar de
middelbare school. Maar gelukkig is het nog niet zover…..
Dit jaar zijn we hard aan het werk om nog veel te leren. Met rekenen zijn we nu bezig
met allerlei onderdelen, zoals: procenten, breuken, kommagetallen, deelsommen met
rest, inhoudsmaten herleiden, vierkante kilometers en nog veel meer.
Tijdens de spellinglessen leren we dit jaar ook werkwoordspelling, tegenwoordige- en
verledentijd, klankvaste- en klankveranderende werkwoorden, grammatica en natuurlijk
hoe je verschillende woorden schrijft.
Bij de geschiedenislessen hebben we het nu over De Eerste Wereldoorlog. Tijdens de
aardrijkskundelessen behandelen we dit jaar Europa.
Vorige week vrijdag 21-1 zijn we met de klas naar het Fotomuseum
geweest. Daar hebben we zelf foto’s mogen maken op verschillende
manieren en veel informatie gekregen over fotografie vroeger en nu.

Nieuws van meester Fabian
Op 27 januari ben ik de trotse vader geworden van een zoontje, Luc.
Met 3755 gram zwaar en 54cm lang heb ik niets te klagen.
’s Nachts slapen is even afgelopen, maar ik heb het ervoor over.
Groetjes,
Meester Fabian.

