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Belangrijke data:
-dinsdag 5 juli: Laatste schooldag groep 8
-vrijdag 8 juli: Studiedag (kinderen vrij)
-ma 11 juli t/m vrij 19 augustus: Zomervakantie
-maandag 22 augustus: 1e schooldag kinderen

Berichtje van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ik wil hierbij meester Chanderdath bedanken
voor alle jaren dat hij samen met meester Fabian de nieuwsbrief heeft gecoördineerd.
Hij heeft aangegeven na deze nieuwsbrief hiermee te stoppen. Zijn opvolger is nog niet
bekend.
Verder wil ik jullie, de ouders/verzorgers een groot compliment geven.
Ik ben trots op jullie. Trots op jullie flexibiliteit. Trots op jullie ‘wil’ om jullie kinderen
zo goed mogelijk te begeleiden onder alle omstandigheden. Trots en dankbaar voor jullie
begrip wanneer een klas weer in quarantaine moest, een kind volgens het protocol naar
huis werd gestuurd omdat het te ziek was, of weer een andere leerkracht jullie kind les
kwam geven. Trots op jullie begrip dat sommige dingen niet anders kunnen, of die beter
uitpakken voor de kinderen en niet per sé voor jullie. (Denk o.a. aan de afspraak dat
ouders alleen met een goede reden voor het kind de school in mogen en de veranderende
schooltijden wegens het wegvallen de LKP-subsidie). Trots omdat de communicatie via
de klassentelefoon dit jaar nog beter gaat. En trots dat jullie allemaal de nieuwe
ouderportal (Social Schools) hebben gedownload en het (proberen te) gebruiken.

Het is weer een zeer uitdagend jaar geweest, wat veel energie van zowel jullie als ons
heeft gekost.
En toch hebben we met z'n allen er weer de schouders onder gezet, met als gezamenlijk
doel: jullie kinderen, dus ook onze kinderen, zo veel mogelijk en zo goed mogelijk
onderwijs geven in allerlei omstandigheden.
Of het komend jaar rustiger gaat worden? Ik heb geen idee.
Waar ik wel veel vertrouwen in heb, is onze samenwerking. De beroemde 'Gouden
Driehoek'. Ouders, school en leerlingen als partners die elkaar ondersteunen en
overleggen wanneer nodig, om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen/onderwijzen.
Ik ga er dan ook vanuit, dat wat voor jaar wij ook krijgen volgend schooljaar, we er
SAMEN een goed jaar van zullen maken.
Zoals jullie in de klassenapp hebben gezien, heb ik met de partners van de school voor
komend schooljaar (mits Corona het toelaat) gesproken om weer koffieochtenden in te
voeren. Ik hoop dat we ook hier, met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat we een heel
jaar bijeenkomsten hebben, die niet alleen gezellig zijn, maar ook nuttig voor ons allen,
waarbij de samenwerking tussen ouders en school nog steviger gaat worden.
Op maandag 22 augustus tussen 8.15-8.30 uur hoop ik iedereen weer gezond, uitgerust
en blij te mogen verwelkomen.
We gebruiken dan nog steeds de 3 ingangen, dus groep 1/2 wegbrengen naar de ingang
aan het Vaillantplein, groep 3 t/m 8 of de ingang bij het plein, of de hoofdingang.
De afspraak m.b.t. het ophalen van kinderen door de ouders verandert niet ten opzichte
van dit jaar: de leerkrachten van groep 1 t/m 5 staan op de plekken op de 2 pleinen om
de kinderen aan de ouders over te dragen en vanaf groep 6 mogen ze alleen naar huis en
hiervoor ook de hoofdingang gebruiken.
Voor nu wens ik jullie allen een hele fijne zomer toe.

Geniet van elkaar, het weer, de rust en kom veilig weer terug.

Met vriendelijke groet,
Sabine Levenbach-van den Oever,
Directeur obs De Voorsprong.

Meester Chanderdath
Beste ouders,
In een eerder bericht (ook via de nieuwsbrief) naar jullie toe, had ik aangegeven op 1
januari 2023 vervroegd met pensioen te zullen gaan. Ik heb hiervan echter afgezien en
heb besloten om het hele diensttraject toch uit te zitten en dus niet eerder, maar
exact op mijn AOV-datum met pensioen te gaan. En dat is eind augustus van het
schooljaar 2022/2023. Ik werk dus nog ruim een jaar door.
In die periode wil ik wat minder verantwoordelijkheden op mij nemen om mijn loopbaan
(die op 1 oktober 1978 in Suriname begon en volgend jaar op mijn AOV-datum dan
precies 45 jaren zal bedragen) rustig af te sluiten.
Ik heb daarom besloten om aan het einde van dit schooljaar (na ruim 20 succesvolle
M.R.-jaren) uit de M.R. te stappen. Ik heb van de M.R. officieel al afscheid genomen en
ik doe momenteel dus alleen nog wat lopende/afrondende M.R.-werkzaamheden tot het
einde van dit schooljaar.
Ik ga verder ook stoppen met het uitbrengen van de Nieuwsbrief, die jullie maandelijks
ontvangen. Deze taak heb ik, samen met meester Fabian de afgelopen 8 jaren eveneens
met veel plezier gedaan.
Meester Chanderdath

Nieuws van meester Fabian
U kent mij waarschijnlijk als de man die altijd met de
computers bezig is en dat klopt. Ik ben ook van plan dit
komend jaar weer met veel plezier te doen.
Ik draag zorg voor de computers, de Chromebooks, het
draadloos netwerk, de website, de lichtkrant in de hal,
Social Schools en zorg ervoor dat alle leerkrachten kunnen
werken met hun schooltelefoon, het digibord en hun pc.
Deze vakantieperiode moeten alle leerlingen in de computer weer van klas veranderen en
dat is best een grote klus. Zij kunnen dan volgend jaar weer in Basispoort, Gynzy en
Teams werken.
Maar nu eerst vakantie!
Groetjes,
Meester Fabian.

Bericht vanuit de M.R.
Beste ouders,
Op mijn oproep naar het schoolpersoneel toe om de plek (die in de M.R. door mijn
aftreden vrijkwam) in te vullen, zijn er op de uiterste aanmelddatum (24 juni 2022)
geen aanmeldingen binnengekomen.
Onze enige collega (juf Aysel) die vóór de M.R.- oproep reeds had aangegeven daarvoor
belangstelling te hebben, zal vanaf komend schooljaar die plek daarom innemen.
De PMR zal komend schooljaar dus bestaan uit: de juffen Evita, Bahar en Aysel.
De OMR (oudergeleding) is al compleet (heer Erkan Aydin, mw. Samira Chtatou en mw.
Laila Chtatoui) en zal komend schooljaar dus in dezelfde samenstelling verdergaan.
Ik hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de M.R.,
meester Chanderdath.

Nieuws van Peutersprong 1 en 2
Nieuws van onze oudercoach:
JongSamen: voor ouder en kind ( 2 jaar tot 2 ½ jaar)
JongSamen is een speel- en ontwikkelprogramma voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar en hun
ouders. Eén keer per week komen we een ochtend samen onder leiding van de
oudercoach en kunt u samen met uw kind activiteiten doen.
U leert andere ouders kennen en kunt ervaringen delen. Ook spelen de kinderen samen
en is er de mogelijkheid om met elkaar te praten over opvoeding en ontwikkeling.
Voor JongSamen hoeft u niet te betalen, het is dus gratis!
Wel moet u uzelf hiervoor aanmelden.
We verwachten dan dat u regelmatig komt en dat u het aan ons laat weten als u niet
kunt komen.
Heeft u interesse? En wilt u hier meer over weten en/of aanmelden dan kunt u contact
opnemen met de oudercoach Bouchra el Mkadmi, telefoonnummer 0641828202.

Nieuws van de voorschool:
Op de peuterleerplek hebben we het thema ‘’Rijden, Vliegen, Varen’’ afgerond.
We bezig met het thema : We spelen een boek: “Ik zou wel een kindje lusten“ zei de
kleine krokodil. Kinderen vinden het heel leuk om samen een boekje te bekijken en te
bespreken wat er op de plaatjes staat.

Dit verhaal kunt u thuis bespreken met uw kind. In de peuterklas hebben we het
gespeeld met speelgoed op de thematafel. De peuters leren de woorden uit het verhaal.
Kleine krokodil moet van zijn ouders bananen eten. Maar dat wil hij niet en zegt: ‘’Dat wil
ik niet, dat lust ik niet. Ik wil een kindje opeten’’. Papa en mama zijn verdrietig en ze
zeggen: ‘’Eet dan een worst’’. Dat wil hij ook niet. En ze bakken een taart voor hem. Maar
die wil hij ook niet. Hij stampt boos naar de rivier en zegt: ‘’Ik ga een kindje zoeken om
op te eten’’.

Bij de rivier zit een kindje en dat zegt: ‘’Ah wat leuk, een kleine krokodil’’. Ze kietelt
hem op zijn buik en pakt hem dan bij zijn staart en slingert hem het water in. Kleine
krokodil zwemt boos terug naar zijn ouders en zegt gauw: ‘’Ik wil heel veel bananen eten,
dan word ik groot en sterk!’’
Groeten van team Peutersprongen.

Kinderopvang Liefjes
Beste ouders,
Sinds maart zitten wij van Kinderopvang Liefjes als opvang in school, en dat doen wij
met veel plezier.
De juffen Raymone en Halime zorgen ervoor dat de kinderen ook een leuke tijd hebben.
Op het plein van de school/opvang kunnen we leuk spelen en binnen kunnen we knutselen
of andere activiteiten doen, en we hebben ook regelmatig uitstapjes, zeker in de
vakantie doen we allerlei leuke activiteiten..

Heeft u als ouder ook interesse in naschoolse opvang, meld u dan aan via onze website
https://kinderopvangliefjes.nl/inschrijven/

Graag tot ziens
Groetjes,
Kinderopvang Liefjes

