
 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

-vrijdag 20 mei: Schoolreis groepen 1 t/m 7  

-do 26 en vr 27 mei: Hemelvaartvakantie 
 

Van de directie 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Allereerst hoop ik dat u heeft kunnen genieten van de meivakantie. 

Nog maar een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij. 

Maar wat een werk gaan we met z’n allen nog verzetten! 

Van 16 mei t/m 3 juni zullen in groep 3 t/m 7 de CITO-eindtoetsen af worden genomen. 

En eind juni zullen de uitnodigingen voor de eindgesprekken naar u toekomen. 

Zoals u misschien nog weet, hecht de Voorsprong veel waarde aan de Gouden Driehoek 

(samenwerking tussen ouder, leerling en school, om het kind zo goed mogelijk te 

begeleiden op school en thuis). Een onderdeel van de Gouden Driehoek zijn de jaarlijkse 

3 gesprekken (startgesprek rond september, voortgangsgesprek rond maart en het 

eindgesprek rond juni). 

Tijdens het eindgesprek zal met u gesproken worden, over hoe u (de ouder), het kind 

(inhoud van het kindgesprek, of het kind zelf is erbij), en de leerkracht dit schooljaar 

hebben beleefd. Zijn de doelen/wensen uit het startgesprek behaald, etc.? Voor de 

groepen 6 en 7 zullen deze gesprekken ook als inhoud hebben een voorlopig 

uitstroomprofiel (groep 6) en een voorlopig eindadvies (groep 7) te bespreken. Dit zal 

heel vaak wat lager zijn dan dat uw kind in groep 8 zal krijgen. Dit heeft te maken met 

het feit dat kinderen in 1-2 jaar tijd enorm kunnen groeien. Echter, met deze 

gesprekken in groep 6 en 7, krijgt u al wel een beeld waar uw kind naartoe groeit voor in 

groep 8. 
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Ook zal er op 20 mei op schoolreisje worden gegaan. De groepen 1 t/m 7 gaan die dag 

allemaal weg. 25% van de ouders heeft al betaald. Hiervoor mijn grote dank. 

Groep 8 krijgt in de laatste schoolweek een afscheidsweek, waar ze allerlei leuke en 

leerzame dingen gaan doen. 

Corona bestaat nog in de wereld, maar wordt op dit moment niet meer behandeld met 

allerlei maatregelen. Bij klachten wordt aangeraden een zelftest te doen (deze kan het 

kind op school gratis krijgen). Is uw kind positief getest? Dan thuisblijven. Is uw kind 

negatief getest? Dan gewoon naar school komen. Een kind met een loopneus, hoesten, of 

dat zich niet zo lekker voelt, maar geen koorts heeft, kan dus gewoon naar school 

komen. 

Dit betekent ook dat de school strenger moet gaan controleren op het ziekteverzuim. 

Als school hebben wij een wettelijke inspanningsplicht bij veelvuldig verzuim. Dit 

betekent dat als uw kind binnen 3 maanden 3x ziek is gemeld (vaak ziek), of langer dan 2 

weken ziek is gemeld (langdurig ziek), de school verplicht is maatregelen hiervoor te 

nemen. Dit heet signaalverzuim. 

Binnenkort zullen een aantal ouders een gesprek met de adjunct-directeur (Niels) 

hierover krijgen. In dit gesprek zal besproken worden waarom het kind zo vaak, of zo 

lang ziek is gemeld en als het kind nog een keer ziek wordt gemeld, de school verplicht is 

deze ziekmelding door te geven aan de schoolarts. Als u hiervoor geen toestemming 

geeft, is de school wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. 

Ook wanneer u een oproep heeft gekregen van de jeugdarts, of wanneer de jeugdarts 

constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt de leerplichtambtenaar 

door de schoolarts ingeschakeld. 

Natuurlijk heeft de school duidelijk zicht op welke kinderen om serieuze redenen zo 

veel ziek zijn gemeld. Er is met deze ouders dan al lang contact en de school weet dan 

ook van welke arts het kind onder behandeling staat. Met deze ouders zal GEEN contact 

door de adjunct-directeur worden opgenomen. 

Waarom lijkt de school hierin zo streng? 

1) Zoals gezegd: de school heeft inspanningsplicht bij signaal verzuim om te laten 

onderzoeken of er een medische verklaring is voor het verzuim. 

2) De kinderen hebben door Corona en griep al zoveel school de afgelopen jaren gemist, 

dat elk extra moment dat uw kind niet naar school gaat, invloed kan hebben op het 

(voorlopig) advies in groep 7 en 8. (Verzuim van een kind heeft helaas altijd gevolgen 

voor de resultaten van het kind). Het team van de Voorsprong wil heel graag iedere 

leerling op het niveau brengen wat in de leerling zit, maar heeft hier dus ook hulp van u 

als ouders nodig, door de leerling zoveel mogelijk naar school te sturen. 

Ik wil u dan ook dringend verzoeken om uw kind zo veel mogelijk naar school te sturen. 



Afgelopen weken is er een Mentimeter ingevuld i.v.m. de nieuwe schooltijden vanaf 

schooljaar 2022-2023. Dit is wegens het wegbezuinigen van de LKP-subsidie door de 

gemeente. Zowel u als ouders en het team hebben voor 2 keuzes kunnen stemmen. 

Het is met een grote meerderheid de volgende keuze geworden: 

Ma, di, do en vrij 08:30-15:00 uur (continurooster).  

Woensdag 08:30-12:15 uur.  

De inlooptijd blijft van 08:15-08:30 uur. 

In het gehele schooljaar zullen er 11 studiedagen plaatsvinden. Tijdens deze 

studiedagen zijn de leerlingen vrij en zal het team trainingen volgen/gesprekken voeren 

over hoe het onderwijs continu aan te passen aan de toekomstige ontwikkelingen in de 

wereld en de eisen om ons heen. 

Als laatste heb ik nog een oproep. Dit schooljaar is de ouderraad begonnen. Helaas zijn 

gaandeweg dit jaar ook weer aangemelde ouders gestopt. 

Ik wil jullie oproepen om lid te worden van de ouderraad; deze ouders worden namelijk 

als eerste gevraagd bij het helpen bij allerlei zaken in en rond de school. 

Het klinkt misschien officieel, maar het heeft vooral als doel een groep ouders te 

hebben, die regelmatig willen en kunnen helpen bij schoolzaken (versieren van de gang 

bij feesten, helpen bij de uitvoering van de feesten, mee bij activiteiten buiten de 

school etc.)  

1x per 6 weken komen we op woensdag middag een half uurtje bij elkaar. U kunt uw kind 

meenemen als u geen oppas heeft. Ze spelen dan samen op het schoolplein. Als het u leuk 

lijkt om lid te worden, stuur dan een e-mail naar: directie@obsdevoorsprong.nl 

Ik hoop binnenkort weer nieuwe ouders te mogen verwelkomen! 

Op 25 mei van 12:40-13:10 uur hebben we de eerstvolgende bijeenkomst in de 

lerarenkamer. 

Voor nu wens ik u veel mooie zonnige dagen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Sabine Levenbach-van den Oever  

mailto:directie@obsdevoorsprong.nl


Move project 
 

Groep 8b heeft de afgelopen periode gewerkt aan het project van "Move". In het kort is 

"Move" een organisatie die studenten koppelt met als doel om aan de hand van een 

thema de buurt beter te maken.  

In dit project stond ontmoeting centraal: leerlingen en studenten ontdekten samen 

andere leefwerelden. 

 

Groep 8B had gekozen voor het thema sport en kunst. 

De leerlingen gingen onderzoekend aan de slag met dit thema en bedachten met elkaar 

wat zij wilden realiseren voor de buurt. 

Zo hebben de leerlingen nieuwe, originele en persoonlijke stoeptegels ontworpen in de 

Jacobastraat 266 (Jacobahof, stadsboerderij). 

 

    
 

Groetjes,  

 

Juf Yasmin. 

 

Juf Aysun  
 

Mijn naam is Aysun en ben 30 jaar oud. Sinds september 2021 ben ik werkzaam op 

basisschool De Voorsprong als onderwijsassistente. Op dit moment volg ik de opleiding 

AD pedagogisch educatief professional op de Hogeschool Inholland.  

 

Hiervoor heb ik elders ervaring opgedaan als dansdocente. Door deze ervaring is mijn 

passie voor het lesgeven gegroeid, waardoor ik besloot om te kiezen voor het onderwijs.  

 

Dankzij mijn collega’s, mentor en de fijne werksfeer heb ik mijn plekje op De 

Voorsprong gevonden.  

 

Na het succesvol behalen van mijn diploma, hoop ik door te stromen naar de Pabo voor 

het behalen van mijn onderwijsbevoegdheid.  

Alvast bedankt 👍🏼 



Koningsspelen 2022 
 

Dit jaar konden wij weer meedoen met de Koningsspelen op vrijdag 22 april. 

In het oranje, mooie brillen of petten, iedereen zag er top uit. 

In alle klassen begonnen wij met het ontbijt. 

 

Daarna stonden alle groepen op het sportplein om de spelen te openen met het liedje Fit 

top 10. Het was een groot feest en onder begeleiding van juf Pascale en groep 8 werd er 

flink gedanst. 

 

Om 10.00 uur begonnen de spellen, in elke klas kon je een activiteit doen. 

 

Het was heel fijn dat de kinderen van groep 8 ons geholpen hebben, zij legden de spellen 

uit aan de kinderen in de klas. Voor de juffen en meester kwamen die extra handen goed 

van pas, heel erg bedankt toppers van groep 8!! 

 

Wij kijken terug op erg geslaagde Koningsspelen!! 

 

    
 

Juf Astrid.  



De geluksjuf 
 

Hallo Allemaal, 

 

Ik ben juf Fleur, ook wel de Geluksjuf op OBS De Voorsprong. Schoolbreed hebben alle 

leerlingen dit schooljaar lessen in Geluk gekregen. Samen gaan we op ontdekkingsreis in 

zichzelf beter te leren kennen, erkennen en te waarderen. O.a. Waar wordt jij blij en 

gelukkig van, blij met jezelf zijn, de kracht van gedachten en hoe kun je je gelukspier 

trainen? 

 

Om een indruk te geven hoe de leerlingen de lessen in geluk vinden en ervaren, ziet u  

hieronder een selectie van bijzondere, opmerkelijke, grappige, kwetsbare en emotionele 

uitspraken tijdens de lessen in Geluk op OBS De Voorsprong. Daarnaast een aantal 

foto’s tijdens de Gelukslessen. 

 

“Kleuren is leuk en mijn Geluksboekje en knutselen”  

“Lukkie en Rupie zijn grappig en dankjeweldier is leuk”  

“Het Geluksboekje is leuk. Ik kan goed kleuren”  

 

“Van de roze bril word je blij, van de zwarte bril niet” 

“Dat de dankjeweldier zijn familie heeft teruggevonden en dat Rupie en Lukkie hem 

hebben geholpen en zijn vriendjes zijn geworden”  

“Ik ben goed in kleuren en wordt blij van mijn eigen Geluksboekje”  

“Het dankjewelkaartje voor mama, daar was ze heel blij mij en ik ook”  

“Ik word heel blij van mijn blijsoep; Saoto soep met die lekkere chips”  

“Ik vind het geluksspel met de bal echt heel leuk. En ik hou van schrijven en kleuren en 

oja de Roze en Zwarte bril.”  

“Mag ik mijn gelukskoffer mee naar huis nemen? Dan hang ik hem op in mijn kamer”  

“Ik word heel blij van de gelukskoffer die ik zelf heel mooi heb geverfd”  

 “Alles is leuk van de Geluksles! De filmpjes, de geluksprofessor, de opdrachten en 

spelletjes.” 

“Geluksles is leuk omdat je geen fouten kunt maken. De zwarte en roze bril vind ik het 

leukst”  

“Je mag zelf kiezen en je kunt geen fouten maken vind ik fijn aan de Geluksles. Ik vind 

de bladzijden over hoe je je voelt leuk om te maken”  

“Ik vind echt alles leuk aan de Geluksles, omdat we veel knutselen en tekenen”  



“Geluksles brengt mij geluk!”  

 “We doen leuke dingen met een lieve Geluksjuf, daar word ik blij en gelukkig van”  

 “De online geluksles toen onze klas in quarantaine was, heeft het maken van een stomme 

en een leuke lijst, mij geholpen om mij beter te voelen”  

“Ik vind de lessen in Geluk leuk en interessant. Ik leer meer over mezelf en mijn 

gevoelens. Positieve dingen over jezelf en anderen”  

“Had ik de Gelukslessen maar eerder gehad op school, dan pas in groep 8! Dan had ik nog 

meer kunnen leren en begrijpen over positief denken en geluk”  

Als ik deze lessen eerder had gehad op school dan was ik denk ik zelfverzekerder 

geweest, denk ik. 

Ik vond het eerst moeilijk om op talenten en kwaliteiten van mezelf te komen, door 

Gelukskoffer weet ik die nu wel!  

 

Thema Talenten: “Ik kan goed…Voetbal, Geluksles en Gym”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Wat is Geluk?  Thema: Zelfvertrouwen 

Happy Stones – Blije stenen versieren   Je eigen medaille maken van klei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Positief Denken: Kijken door een roze en zwarte bril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suikerfeest in groep 4 
 

De maand van de Ramadan is alweer voorbij en we hebben het in de klas veel gehad over 

de ervaringen en belevingen van de leerlingen. We hebben op school veel aandacht 

besteed aan deze speciale maand en met groep 4 hebben wij een mooi woord web 

gemaakt. Op dinsdag 10 mei, hebben we op school het Suikerfeest, Ei dil Fitr, gevierd. 

Alle kinderen waren vrolijk en gezellig aan het eten en drinken. Veel kinderen hebben 

van huis lekkere hapjes meegenomen. Dank aan alle ouders die zelf iets hebben gemaakt 

of meegegeven. Het was een enorm succes en een gezellige dag. 

 

Juf Kimberly.  

 

 



Extra hulp lezen. 
 

Op onze school bestaat de mogelijkheid kinderen die moeite 

hebben en/of houden met lezen extra te begeleiden. Dat is 

heel bijzonder. Op weinig andere basisscholen is daar een 

speciale leerkracht voor. Bij ons is die er dus wel! 

In groep drie kan het voorkomen dat een leerling moeite heeft 

met het leren lezen of met een aspect van het leren lezen. Aan 

het begin van het schooljaar is het o.a. van belang dat een kind 

goed kan ‘hakken en plakken’. Deze vaardigheid is essentieel om 

tot lezen te komen. Het kan dus zo zijn dat er op dit gebied 

extra geoefend gaat worden in een klein groepje buiten de 

klas. Het extra oefenen vindt dan plaats in de vorm van allerlei 

spelletjes. 

 

Later in het schooljaar kan het gebeuren dat een kind moeite heeft met op tempo lezen 

of met nauwkeurig lezen. De groepsleerkracht geeft dit dan bij mij aan en na overleg 

met onze intern begeleider kan er ook dan extra hulp geboden worden. 

In de hogere klassen kunnen ook kinderen in aanmerking komen voor extra hulp bij het 

lezen. Vaak zijn dit kinderen waarbij vermoed wordt dat er wellicht sprake is van 

dyslexie. Deze kinderen worden nauwkeurig gevolgd en begeleid. Als de ouders hier 

toestemming voor geven kunnen ze op enig moment aangemeld worden voor een specifiek 

dyslexie onderzoek. Soms zijn er echter ook andere redenen  waardoor een kind moeite 

blijft houden met lezen. Dan is het voor zo’n leerling ook  fijn die extra aandacht buiten 

de klas te kunnen ontvangen.  

 

Een kind uit groep 7b is zo’n leerling. Ik heb hem gevraagd hoe hij  de extra hulp 

ervaart. Dit kind antwoordt: ‘Ik vind het goed om extra hulp te krijgen. Ik kan niet zo 

goed lezen en door de hulp en het extra oefenen gaat het lezen beter en sneller. Het is 

fijn de les die in de klas behandeld gaat worden alvast te oefenen. Dan begrijp ik het 

veel beter als mijn eigen juf de les gaat geven’.  

 

Beste ouders, na 45 jaar met ongelofelijk veel plezier in het basisonderwijs gewerkt te 

hebben, ga ik op 1 september met pensioen. Het volgende schooljaar gaat een andere 

collega mijn werk overnemen. Deze collega volgt momenteel een R.T.-opleiding. Mede 

hierdoor zal hij zeer zeker de kinderen die dat nodig hebben, de juiste begeleiding 

kunnen geven. 

 

Juf Paula. 

  



Klankbordgroep gedrag 
 

Om te beginnen zal ik me voorstellen, want met sommige ouders heb ik al kennisgemaakt 

maar nog niet met iedereen. Mijn naam is Maya Commandeur en ik ben per 1 december 

2021 op de Voorsprong gestart als Intern Begeleider. Ik ben in een fijn team en op een 

leuke school terechtgekomen en werk hier nu alweer bijna een half jaar al met veel 

plezier. Vanuit mijn vorige werk heb ik ervaring met het begeleiden van ouders, 

verwijzingen, extra individuele ondersteuning van kinderen en routes richting 

onderzoek. Wanneer er vragen zijn over wat ik doe, aarzel dan niet om bij mij in de IB-

kamer even langs te komen om verder kennis te maken. 

 

Sinds een paar maanden ben ik betrokken bij de klankbordgroep gedrag. In deze groep 

van leerkrachten en ondersteuners hebben we het over hoe we de gedragscultuur op 

school kunnen verbeteren. Denk hierbij aan: hoe gaan we met elkaar om?  

 

Welke lijn willen we uitzetten binnen de school, 

wat vinden we gepast gedrag en wat niet? We zijn 

met deze klankbordgroep en met al het personeel 

nu aan het vormgeven wat de ideeën hierover zijn 

binnen de school. We hopen uiteindelijk de ideeën 

te bundelen en één duidelijke gedragscultuur uit te 

kunnen zetten binnen de Voorsprong.  

 

Mijn rol hierin als IB is mee te denken over wat 

gepast gedrag is en hoe we dit duidelijk kunnen 

overbrengen naar kinderen. Ook hoe we kinderen 

kunnen uitleggen dat zij elkaar kunnen helpen bij 

het laten zien van gepast gedrag. Het stimuleren 

van een stukje eigenaarschap van de kinderen, 

aldus een leerkracht van groep 7, mede lid van de 

klankbordgroep.  
 

Juf Maya. 
  



Nieuws van Peutersprong 1 en 2             
Beste ouders/ verzorgers,                                

De afgelopen weken zijn we  bezig met het thema Lente. Dat doen we weer met 

Speelplezier en ons konijn Snuf.   

      

Kip gaat van takjes een nest maken. Het nest is het huisje van Kip. Ze legt een ei 

in het nest en gaat broeden. Na heel lang wachten komt het ei uit en zit er een 

kuikentje in het nest. Ook het kuikentje wil groeien en moet dus goed eten en 

drinken.  Buiten zijn in de bomen de nesten van de vogels goed te zien. Leuk om 

met uw kind daar naar te kijken. In de gracht zwemmen kleine eendjes.                

 

 

 

 

 

 

In de laatste week van dit thema gaat Snuf het konijn op zoek naar zijn 

vriendjes in de kinderboerderij. Uw kind leert dan de namen van de dieren die op 

de boerderij leven en hun jongen. De koe en het kalfje en de geluiden die ze 

maken….    Leuk om met uw kind te gaan kijken op de kinderboerderij ! Oefent u 

thuis ook weer met uw kind en doet u met ons mee ?  

 

 Groeten van team Peutersprongen . 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fp0.pikist.com%2Fphotos%2F507%2F677%2Fegg-nest-easter-straw-brown-easter-nest-nature-food-nesting-material.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pikist.com%2Ffree-photo-ssxdh%2Fnl&tbnid=9kHIvUw-v2fMpM&vet=12ahUKEwimr_etw9XvAhW42rsIHbpyBNYQMyhFegQIARBb..i&docid=VGmv6w6NI1nXVM&w=880&h=586&itg=1&q=kip%20op%20nest&ved=2ahUKEwimr_etw9XvAhW42rsIHbpyBNYQMyhFegQIARBb
http://www.rietveldhoeve.nl/page4.php?view=preview&category=3&image=4

