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Belangrijke data:
-maandag 6 juni: Pinksteren (geen school)
-dinsdag 7 juni: studiedag (kinderen vrij)
-woensdag 8 juni: studiedag (kinderen vrij)
-vrijdag 1 juli: studiedag (kinderen vrij)
-donderdag 7 juli: laatste schooldag kinderen (vrij om 15.30u)
-vrijdag 8 juli: studiedag (kinderen vrij)

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken en dan is het zomervakantie.

Op 30 juni zal het Zomerfeest met als thema ‘’Op reis’’ plaatsvinden.
In de ochtend gaan de leerlingen op reis en zullen ze in verschillende klassen een
activiteit, behorende bij een bepaald land gaan doen.
In de weken hiervoor, zal elke klas uit het land dat is gekozen (1 land per OB/BB) een
dansje, versje, liedje etc. oefenen. Dit zal 30 juni rond 14.00 uur voor elkaar, maar ook
voor u, als ouder worden opgevoerd als een echt optreden.
Zet u de datum alvast in uw agenda? De precieze tijd krijgt u nog te horen.
Om 15.30 zijn de kinderen, zoals elke donderdag, dan klaar met school.

De formatie is rond. Althans, zo rond als dat in het onderwijs mogelijk is…
Als er iets is, dat ik afgelopen jaren heb geleerd, is het dat zaken op school binnen één
dag wel 2 of 3 keer kunnen veranderen....
Er is gekeken naar de dynamiek van de klas, de grootte van de klas, de zorg in de klas, in
combinatie met de hoofdleerkracht en diens vaardigheden/persoonlijkheid etc.
In de nieuwsbrief staat dan ook de formatie, zoals deze op dit moment bekend is.
Formatie schooljaar 2022-2023 (vanaf augustus 2022)
Groep
1/2A
1/2B

Maandag
Sophie
Astrid
Betül
Aysun
Charissa
Nurten/Floor
Perlita
Evita vanaf jan’23

Dinsdag
Sophie
Astrid
Betül
Aysun/Genevieve
Charissa
Nurten/Floor
Kimberley
Perlita

4A (was 3B)
4B (was 3A)

Bahar
Aysel
Chanderdath bapo
eens per 2 weken

Bahar
Aysel
Chanderdath

5A (was 4A)
5B (was 4B)

Anne/Iris zij-instr
Cees

6A (was 5B)
6B ( was 5A)

Nilgun
Claudia
Ikram
Evelien/ Fadoua
Salima
Monique
Pascale
Aaliyah/Suzy (tot
jan)
Aya vanaf jan.

Nadja /Iris zij-instr
Cees
Yvo
Annieka
Claudia
Ikram
Evelien/ Fadoua
Gretta
Monique
Pascale
Aaliyah/Suzy (tot
jan)

1/2C
1/2D
3A
3B

7A (was 6B)
7B (was 6A)
8A (was 7A)
8B (was 7B)




Woensdag
Naomi/Eva
Astrid
Betül
Genevieve
Henrike
Nurten/Floor
Kimberly/
Annemieke 1x per 2
weken tot jan. ’23.
Daarna Evita
Bahar
Chanderdath

Donderdag
Sophie
Astrid
Betül
Aysun/Genevieve
Henrike
Nurten
Kimberley

Vrijdag
Sophie
Naomi/Henrike

Bahar
Aysel
Chanderdath

Nilgun
Aysel
Chanderdath

Nadja
Cees
Yvo
Annieka
Arti
Ikram
Fadoua
Gretta
Monique
Pascale
Yasmin
Aya

Anne /Iris zij-instr
Cees
Yvo
Annieka
Arti
Ikram
Evelien/ Fadoua
Gretta

Anne/Iris zij-instr
Cees
Yvo
Annieka
Arti
Aya
Fadoua
Gretta
Monique (bapo)
Pascale
Aaliyah/Suzy (tot
jan)

Yasmin
Aaliyah/Suzy (tot
jan)
Aya vanaf jan.

Genevieve
Charissa
Nadja
Kimberley
Perlita

Meester Ferry gaat de RT van juf Paula overnemen, aangezien zij in september met vervroegd pensioen gaat.
Meester Cecil werkt 5 dagen in de week, maar zal zich vooral met gedragsaspecten bezighouden en staat dus
niet bij een klas.

Volgende week zijn de laatste vrije dagen achter elkaar voor de kinderen. Maandag 6
juni is het Pinksteren en dinsdag en woensdag 7 en 8 juni hebben wij 2 studiedagen,
waarbij de juffen en meesters gaan praten over het onderwijs op de Voorsprong. Voor u
en de kinderen dus nog 1x een lang weekend dit schooljaar. Op donderdag 9 juni is er
weer school voor de kinderen.
Voor nu een paar fijne dagen gewenst!
Met vriendelijke groet,
Sabine Levenbach-van den Oever.

Schoolreisje groepen 1/2
Vrijdag 20 mei was het zover! Het was de dag waarop we met de kleuters op
schoolreisje gingen naar de Kievit in Berkel en Rodenrijs. Het was nog spannend met het
weer, want die dag was er heel veel regen voorspeld.
We vertrokken met twee bussen rond 09:45 uur en kwamen rond 10:30 uur aan in
speeltuin “De Kievit”. Samen hebben we eerst wat gegeten en gedronken, waarna er
volop gespeeld werd door de kinderen. De trampoline was favoriet, net als de grote
glijbaan bij het grote klimtoestel. De kinderen konden ook zelf met fietsen door het
park fietsen en even lekker bij de kippen/konijnen en geiten kijken.
Er werd volop genoten door iedereen en gelukkig was het nog steeds droog. Om 12:00
uur kwam er heerlijke patat voor de kinderen; dit hebben we gezamenlijk gezellig
opgegeten. Gelukkig scheen de zon nog steeds en kon de eerste groep na het eten gaan
genieten van de waterspeeltuin.
De overige groepen konden verder met vrij spelen in het park. Om de beurt speelde er
een groep bij de waterspeeltuin. Dit was voor veel kinderen het hoogtepunt van het
schoolreisje. De laatste groep die aan de beurt was, moest zich op het laatste moment
haasten naar het overdekte huisje om zich te gaan afdrogen en omkleden, want het zou
spoedig heel hard gaan regenen.
Gelukkig was er plaats genoeg voor alle
groepen om te schuilen. Op de schuilplek
kregen alle kinderen een heerlijk ijsje. Nadat
alle ijsjes op waren kwam de bus en was het
schoolreisje bijna ten einde gekomen. In de
bus terug naar school waren verschillende
kinderen in slaap gevallen.

Eenmaal op school was het echt afgelopen en kwamen de ouders de kinderen weer
ophalen. Al met al was het een super dag en hebben we samen met de kinderen enorm
genoten van dit schoolreisje dat eindelijk weer door kon gaan na twee corona-jaren.
Groeten Juf Henrike.

Speelplezier
In groep 1/2 werken we sinds twee jaar met de speelplezier methodiek die stap voor
stap wordt geïntroduceerd in het kleuteronderwijs op OBS de Voorsprong.
Een onderdeel van deze methodiek is het atelier. Zoals de naam van deze bijzondere
hoek in de klas tot de verbeelding spreekt, zo prikkelen de activiteiten waar kinderen
mee aan de slag kunnen ook de verbeelding. In het aterlier kunnen kinderen vrij
knutselen en aan een opdracht werken. We knutselen met lege dozen, lege keukenrollen,
maar ook gekleurd papier, glitter papier, lege plastic bakjes, handige spulletjes zoals
saté-prikkers, lijm en splitpennen.
Uiteraard is dit bij uitstek de plek om de fijne motoriek van kinderen aan te spreken,
maar het is ook de plek waar kinderen leren om vanuit een plan te werken,
werkzaamheden te organiseren, geconcentreerd aan een werkje te werken en de
creativiteit en de verbeeldingskracht te oefenen. En dat allemaal op een manier die leuk
is en kinderen aanspreekt.

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema lente en in het atelier zijn
bloemen geknutseld met mooie vlinders en een kuikentje dat uit een ei kwam.
In het volgende thema zullen de kinderen ook aan het werk gaan en prachtige werkjes
knutselen. Als u thuis materiaal heeft dat we op school kunnen gebruiken om te
knutselen, dan kunt u het aan uw kind meegeven; we kunnen het goed gebruiken in de
klas. We kunnen bijvoorbeeld lege sap- of melkpakken gebruiken, lege plastic bakjes
waar fruit of groente in heeft gezeten en lege keukenrollen.
Alvast bedankt!
Juf Sophie.

Meester Yvo
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben meester Yvo en dit jaar is mijn derde schooljaar op de Voorsprong. Hiervóór was
ik werkzaam als telefoonmedewerker bij de klantenservicedienst Flora Holland
(Bloemenveiling). Ik had het daar ontzettend naar mijn zin, maar ik wilde toch iets
anders proberen en koos dus voor het onderwijs.

Enkele belangrijke werkzaamheden die ik tot nu toe op de school heb gedaan zijn:
-ingevallen/klassen overgenomen van afwezige leerkrachten;
-lessenbegeleiding gegeven aan individuele en groepjes kinderen;
-nakijken van (Cito)-toetsen en het invoeren van de resultaten in de computer ;
-begeleiding van kinderen o.a. naar en van het zwembad, bibliotheek, museum en
schoolreis;
Ik heb als zij-instromer dus ook al lesgevende ervaringen opgedaan. In het begin was
het nog een kwestie van wennen, maar nu gaat het uitvoeren van al de taken die bij het
onderwijsgeven horen, veel beter.
Ik vind het heel fijn om op deze school te werken en
hoop in de nabije toekomst zelfstandig een klas onder
mijn hoede te hebben.
Wat ook nog even kwijt wil, is dat vaak reizen heb
gemaakt naar China en dat ik ook een beetje Chinees
kan spreken en schrijven.
Groeten,
Meester Yvo.

Meester Cecil
Hier ben ik dan!
U heeft vast nog nooit wat van mij gehoord en of mij wellicht zien rondlopen "Meester
Cecil".☺️
Hopelijk geliefd en nooit gehaat. Inmiddels 5 jaar werkzaam in
het basis en middelberoepsonderwijs. Daarnaast
jeugdvoetbaltrainer en bezig met martial arts.

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 ben ik werkzaam en actief op de Voorsprong.
Een kleine greep in mijn werkzaamheden op de Voorsprong zijn:
-Ik hou mij o.a. bezig met het ondersteunen van het pedagogisch klimaat in bepaalde
groepen, ---begeleiding in en tijdens zelfstandig werken,
-begeleiding in overstijgende vakken (in overleg) in de bovenbouw,
-CiCo (Check-in Check-ount coach) doe ik samen met juf Aya H.,
-kind-gesprekken met kinderen die met hun gedrag moeite hebben binnen school of het
leerproces verstoren,
-SEO-(weerbaarheid) trainingen aan groep 4 en eventueel in de toekomst andere
groepen waar nodig

Al met al een mond vol. Kortweg gezegd probeer ik samen met mijn collega's te zorgen
voor een sociaal leefbaar klimaat binnen De Voorsprong zodat elke leerling maximaal van
het onderwijs kan genieten die hij/zij nodig heeft.

Wie weet tot de volgende nieuwsbrief...!
Groeten Meester Cecil.

Vraag Juf Mina
Beste ouders/verzorgers,
Op donderdag 12 mei is de stadsbrede campagne 'vraagjufmina.nl' in Den Haag gestart
om de peuteropvang te promoten.
Dit is een initiatief van de gemeente Den Haag en is opgesteld samen met alle
peuteropvang organisaties, dus ook samen met JongLeren. De organisatie waar OBS De
Voorsprong mee samenwerkt. De campagne heeft als doel het bereik, vooral onder
peuters die extra tijd en aandacht nodig hebben, te verhogen.
Er zijn diverse uitingen opgesteld met in het middelpunt de website www.vraagjufmina.nl
In de bij deze nieuwsbrief bijgevoegde PDF vind u alle informatie over deze
aantrekkelijke campagne. Open en bekijk! Vanaf 12 mei zult u verschillende uitingen op
allerlei plekken in de stad gaan zien (Abriborden/Social media, etc.).
Als SMW-er van zowel Jongleren afdeling Peutersprong 1 en 2 en van obs de Voorsprong
ondersteun ik deze campagne. Laten we er samen voor zorgen dat www.vraagjufmina.nl
bij iedere Haagse ouder bekend is en meer peuters worden aangemeld.
Het voordeel van deze site is dat de info in alle talen is in te stellen.
Hartelijke groet,
Juf Sezen. (schoolmaatschappelijk werkster van Peutersprong 1 en 2 en OBS De Voorsprong)

