
 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

-paasontbijt: verplaatst naar 10 mei 

-vrijdag 15 en maandag 18 april: Pasen (geen school)  

-vrijdag 22 april: koningsspelen (kinderen vrij om 12.30 u) 

-maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie 

-dinsdag 10 mei: Suikerfeestviering op school 
 

Van de directie 
 

Beste ouders / verzorgers,  

De tijd vliegt. Het is alweer bijna Pasen en de lente is net begonnen. We gaan het 

laatste schooltrimester in. 

Voordat het zomervakantie is, staat er nog heel wat op het programma, onder andere 

het vieren van een extra feest buiten de jaarlijkse terugkerende feesten. 

Dit schooljaar is gekozen voor het Suikerfeest. Dit zal 

op dinsdag 10 mei worden gevierd met een ontbijt, het 

maken van een hartige taart, het drinken van een 

kopje verse munt thee en als kinderen willen, het eten 

van wat lekkers wat van thuis wordt meegenomen. 

In de weken naar het Suikerfeest, zal er in alle klassen net als bij de andere gevierde 

feesten aandacht worden besteed aan de achtergrond en betekenis van het 

Suikerfeest, alsook welke overeenkomsten er tussen andere feesten van andere 

culturen/religies en het Suikerfeest zijn. 

Ook het Zomerfeest dit schooljaar op 30 juni, zal in het teken staan van andere landen 

en culturen ontdekken. Hierover later meer. 
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Op het programma staat ook het schoolreisje voor groep 1 t/m 7. Dit vindt plaats op 

vrijdag 20 mei. Groep 1/2 gaan naar speeltuin De Kievit, groep 3/4 gaan naar Drievliet 

en groep 5/6/7 gaan naar Duinrell. Veel kinderen hebben er nu al zin in. 

Vanuit de directie de vraag of u het schoolreisje a.u.b. wil betalen, als u dit nog niet 

heeft gedaan. Zoals eerder aangegeven, is de bijdrage van €25 voor het schoolreisje 

weliswaar niet kostendekkend, maar ik heb om de ouders enigszins tegemoet te komen, 

toch gemeend om het bedrag niet te verhogen, in de hoop dat de ouders wel in staat zijn 

deze prijs te betalen. 

Via de ouderraad heb ik teruggekregen dat veel ouders nog aarzelden met betalen, 

omdat er nog onzekerheid heerste m.b.t. coronamaatregelen. Aangezien het schoolreisje 

over 2 maanden zal plaatsvinden en er geen signalen vanuit de overheid zijn dat er 

spoedig nieuwe maatregelen worden genomen tegen corona, denk ik dat er nu met meer 

zekerheid dan 1,5 maand geleden gezegd kan worden, dat het schoolreisje doorgaat. 

Wilt u dan ook het geld van het schoolreisje overmaken met daarbij de voor- en 

achternaam van het kind en de groep waar uw kind in zit? 

Bijvoorbeeld: Mohammed Achkan, groep 6A. 

Het rekeningnummer is:  DHS de Voorsprong 

NL18 INGB 0007 2340 53 

Alvast dank! 

Het Paasfeest (14 april) zal dit jaar niet met een ontbijt 

beginnen. Dit omdat de week erna Koningsspelen al met 

een ontbijt begint en direct na de meivakantie weer met 

een ontbijt wordt begonnen i.v.m. het vieren van het 

Suikerfeest. 

Per klas wordt besloten of 14 april de kinderen wel gaan snoepen van diverse kleine 

paaseitjes en 1 grotere paasei. Dit is afhankelijk van het programma wat elke klas die 

dag heeft. Verkleed op schoolkomen in een pyjama of een onesie gaat wel door. 

Verder zullen de Eind Cito-toetsen voor groep 8, net voor de 

meivakantie worden afgenomen. Altijd een spannende periode voor de 

kinderen. 

Gelukkig kunnen ze de dag erna, vrijdag 22 april, stoom afblazen met de 

rest van de school tijdens de Koningsspelen. De Koningsspelen zullen, zoals altijd 

begonnen worden met een ontbijt (voor wie wil, aangezien het in de Ramadantijd valt). 

Daarna zullen de kinderen deelnemen aan verschillende spelactiviteiten en begint de 

meivakantie om 12.30 voor de kinderen. 

Voor nu fijne Lentedagen gewenst! 

Sabine Levenbach-van den Oever.  



Muziek en beweging op de Voorsprong 
 

Muziek maken is leuk!!  We komen met elkaar in verbinding door samen te musiceren. In 

de lessen maken we ook verbinding met Taal en muziek. We werken onder andere met 

beeldmateriaal en spelen met woorden. Hierdoor kunnen de kinderen op een muzikale en 

speelse manier nog beter de taal beheersen. 

Ook leren we het gevoel voor ritme, spelen op instrumenten en zingen en bewegen op 

muziek. De boomwhackers (melodische slaginstrumenten) zijn ook een groot succes!  

  

Meerdere wetenschappelijke 

onderzoeken hebben uitgewezen dat 

het stimuleren en ontwikkelen van de 

jonge hersenen op deze wijze zeer 

effectief en essentieel is. 

Naast een hele hoop plezier, zijn het 

opbouwen van zelfvertrouwen en 

zelfwaarde een aantal van die 

aspecten die muziek maken met zich 

meebrengt. 

 

 

 

 

Dit zijn een paar punten waar we aan werken op de Voorsprong. 

 

1. Klank: hier gaat het vooral over wat je hoort in de muziek. Klinkt de muziek hoog of 

laag? Is het hard of zacht? Snel of langzaam? Hoe is de klankkleur? 

 

2. Vorm: hier gaat het over hoe een lied of muziekstuk is opgebouwd. Hoor je herhaling 

of juist veel verschil? Waar zitten de 

coupletten en refreinen? Kun je het lied 

als een canon zingen?  

 

3. Betekenis: bij betekenis gaat het over 

wat jij erbij denkt, voelt en wat de sfeer 

is. Emoties horen bij betekenis en ook de 

functie van de muziek. 

 

 

 

 

 

Juf Yanaica, 

Docent Muziek en Beweging 4 kids. 



Mindfulness op de Voorsprong 
 

In de Mindfulness lessen zijn we ons bewust van het aanwezig zijn in het hier en nu. 

Welkom is het dat kinderen kwaliteiten als verdraagzaamheid, aandacht, geduld, 

concentratie en vriendelijkheid ontwikkelen. Leren ontspannen, spelen, fantaseren, 

bewegen, en lachen. Maar bovenal na alle dagelijkse drukte weer in contact komen te 

staan met je eigen lichaam. 

 

Lisette en Yanaica hebben deze week het 

verhaal van het magische veertje 

voorgelezen. De kinderen hebben hun mooie 

herinneringen gedeeld. En daarna hebben 

we  prachtige veren ingekleurd die staan 

voor de herinneringen die jij mooi vindt. 

 

 
 

Met vriendelijke groet 

Juf Yanaica.  



Juf Charissa  
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Ik ben juf Charissa van groep 1/2D. Ik ben inmiddels al 16 jaar werkzaam in het 

onderwijs waarvan ruim 13 jaar op de Voorsprong. 

Het leukste vind ik lesgeven 

aan jonge kinderen.  

Groep 1 t/m 3 heb ik dan ook 

het meeste gedaan! 

 

Ik heb veel interesse in hoe 

jonge kinderen leren!  

En wil daar graag een bijdrage 

aan geven. 

Hoe leuk is het dan dat wij 

sinds vorig schooljaar zijn 

gestart met Speelplezier!  

 

Samen met mijn kleutercollega’s leren wij hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de 

ontwikkeling van jonge kinderen. Door middel van spel en spelen leren wij de kinderen 

nieuwe vaardigheden, woorden etc. 

 

In onze klassen spelen we veel met snuf. Snuf is ons konijn 

die van alles beleeft en meemaakt. We spelen voor de 

kinderen, samen met de kinderen en begeleiden de kinderen 

in hun spelontwikkeling. 

We zien dat de kinderen op deze manier enorm betrokken 

zijn bij wat we allemaal aanbieden in de klas!  

En hier word ik als leerkracht weer heel erg blij van! 

 

 

 

 

Juf Charissa.  



Thema Bouwen  
 

Doet u thuis mee? 

Ons thema bouwen is bijna afgelopen, we hebben geleerd over driehoeken, rondjes 

en vierkanten.  We bouwen torens en een huis voor muis:  een groot huis, klein 

huis, met muren en een dakje erop.  

De kinderen vonden het een heel leuk thema. We hebben veel gebouwd met elkaar.  

Doet u thuis ook mee?  Van lege doosjes kun je een ook hele mooie toren maken of 

een prachtig gebouw.  

 

       

 

 

 

 

 

Bouwen en voorlezen in plaats van televisie, tablet en mobiel.  

We merken dat kinderen veel te veel tijd televisie kijken, met de mobiel spelen of met de tablet 

of naar tiktok kijken.  Het is bewezen dat dat niet goed is voor de kinderen. 

We zien bijvoorbeeld dat kinderen sneller Engels leren dan Nederlands, maar de Nederlandse 

taal hebben ze echt nodig om mee te kunnen op school.   We zien ook dat kinderen niet goed 

samen kunnen spelen, dat moeten ze echt leren want dat is belangrijk.  

Tip: zet een educatief programma op, waar uw kind iets van kan leren.  

Bijvoorbeeld:   

-Met uw gratis bibliotheekpas kunt u inloggen bij :  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes/digitale-

voorleestas.html 

-Gratis boeken-apps om te downloaden : https://kleutersdigitaal.nl/voorgelezen-prentenboeken/ 

-Liedjes om mee te doen en zingen met Fenna: https://www.youtube.com/watch?v=zRVRqy2R2sY 

-Liedjes zingen met juf Roos met beelden :  https://www.youtube.com/watch?v=gt9yASc3FU8 

  

Veel speelplezier! Groeten van Team Peutersprong 1 en 2 
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