
 

 

 

 
Berichtje van de directie 
 

Beste ouders/verzorgers, 

De herfst is al goed in het land te voelen. Regen, wind en een stuk kouder voelt het aan.  
Op school zijn we alweer allemaal hard bezig. 
Bijna alle 1e kindgesprekken met alle kinderen zijn gevoerd door de leerkrachten. En ook bijna alle 
startgesprekken met alle ouders zijn gevoerd. Ook zijn de koffieochtenden weer gestart.  
 
Elke dinsdag en donderdag van 8.30-9.30 uur is elke ouder welkom voor een kopje 
koffie in het Buurthuis. Geregeld wordt daar ook informatie gedeeld met ouders.  
Denk aan: welke thema’s gaan de Peuters of de kleuters de komende weken 
behandelen? Wat zijn de vernieuwingen binnen obs de Voorsprong? Wat kan 
Schoolmaatschappelijk werk (juf Sezen) voor u betekenen? Hoe bevorder je lezen bij 
je kind? Wat doet school hierin en wat kunt u hierin doen? Ook worden er regelmatig externen 
uitgenodigd om over een specifiek onderwerp informatie te delen. Mensen van de bibliotheek, het 
consultatiebureau en logopedie zijn al langs geweest om informatie te delen en vragen van ouders te 
beantwoorden.  
Voor na de herfstvakantie (tot aan de Kerstvakantie) staan onder andere de volgende thema’s op het 
programma: 
 
Steunpunt opvoeden, JGZ over het belang van ontbijten, Maria, afgevaardigde van de provincie Zuid-
Holland om te vertellen over de energietoeslag en witgoed regeling. (Zeer waardevol nu de 
energieprijzen zo hoog zijn). En natuurlijk kan er ook ouderwets koffie worden gedronken.  
 
Ik hoop nog meer ouders van allerlei nationaliteiten te mogen begroeten tijdens deze koffieochtenden.  
 
Donderdag 29 september, hebben veel ouders gesproken met mensen van het bureau Family Factor. 
Dit bureau werkt tijdelijk met de school samen. Zij begeleiden ons hoe wij onze 4 pijlers: eigenaarschap, 
gedragscultuur, bewegend leren en leesplezier zichtbaar en onderscheidend, van andere scholen in de 
buurt, kunnen inzetten.  
Dank aan alle ouders die hier tijd voor hebben vrijgemaakt. Ik heb gehoord dat jullie veel waardevolle 
informatie hebben gedeeld.  
 
Dezelfde donderdag, zijn de mensen van Family Factor met de leerlingenraad gaan het praten, over 
precies dezelfde 4 pijlers. De leerlingenraad neemt dit heel serieus.  
Tijdens de 2 studiedagen (20 en 21 oktober), zullen de uitkomsten van jullie, de ouders, als van de 
leerlingenraad met het team worden gedeeld en zullen we besluiten wat mogelijk is en wat niet.  
U zult zien, obs de Voorsprong is nog niet klaar met ontwikkelen. De komende maanden/jaren zult u, 
met hulp van u en de leerlingenraad, zien dat obs de Voorsprong ‘grote sprongen’ gaat maken ☺. 
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Afgelopen week zijn voor het eerst de NSO-activiteiten gestart. Wat fijn dat zoveel kinderen zich hebben 
opgegeven! Gaandeweg zullen we kijken of er activiteiten bijkomen, of afgaan (heeft helaas altijd te 
maken met ruimtes, beschikbare mensen en financiën).  
 
Mocht uw kind deze 2 maanden niet aan de beurt zijn gekomen, wees niet getreurd, in december zijn zij 
met een activiteit zeer waarschijnlijk als 1e aan de beurt. Voor vragen hierover: bel/app meester Aniel: 
06-247 728 27. De meidenclub en de kidsclub blijven via Azam uit het buurthuis gaan: 06-433 952 13.  
 
Als laatste wil ik met jullie delen dat de pijler Leesplezier steeds zichtbaarder wordt in de school. Ook de 
leerlingen worden steeds meer aangestoken om op school heerlijk te lezen. Fantastisch om in diverse 
klassen leerlingen onder of op de tafel, liggend op een kussen onderuitgezakt te zien lezen.  
EN….. in het kader van de kinderboekenweek zijn er 2 dingen die ik trots benoem: 
 

1) Elk kind heeft afgelopen vrijdag voor in de klas een eigen boek gekregen. De bedoeling is dat 
de boeken (zeker vanaf groep 3) klassikaal gelezen zullen worden, zodat er in de klas over 
hetzelfde verhaal/boek gesproken kan worden. Groep 6a is al heel enthousiast aan hun boek 
Juf Braaksel en de mysterieuze verdwijning begonnen. Groep 7 is nu nog bezig met de 
boekenquiz, maar zal in november beginnen met hun boek: Het werkstuk of hoe ik verdween in 
de jungle.  

2) Vrijdag 14 oktober, houdt de school een boekenmarkt. We proberen onze collectie boeken up 
to date te maken en moeten daarom ruimte voor de nieuwe boeken maken. De oudere boeken 
zullen vanaf 14.00-15.30 uur worden verkocht in de centrale hal. U mag om 15.00 uur met uw 
kind naar binnen komen, om ook boeken te kopen.  

3)  
Elk boek kost €0,20. Elk kind mag op kosten van de school in ieder geval 1 boek kopen en mee 
naar huis nemen. De vraag aan u: wilt u uw kind vrijdag 14 oktober €1 meegeven, zodat uw 
kind een aantal boeken kan kopen? Met het verdiende geld, zal de TOP 3 boekenlijst uit elke 
klas (leerlingen hebben zelf een top 3 gemaakt) worden gekocht. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Sabine Levenbach-van den Oever. 
 


