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Otto Baron: Open, Modern, Zorgzaam

Groep 5 naar Torenmuseum

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we
ons als school willen ontwikkelen tot een open,
moderne en zorgzame school. In deze nieuwsbrief
willen we u wat meer duidelijkheid geven over de
openheid die we uit willen stralen.
De Otto Baron is een school die midden in de
molenwijk staat. We willen daarom ook graag
betrokken zijn bij de wijk. Achter de schermen hebben
we daarom contact met bijvoorbeeld de
peuterspeelzaal, het Welzijnskwartier, Come4sports,
de wijkraad, en de politie. Het zou zomaar kunnen dat
hier de komende tijd mooie initiatieven uitrollen!
Ook naar ouders willen we graag een open school zijn.
Uiteindelijk is het onderwijzen van kinderen de
gezamenlijke taak van
ouders en leerkrachten.
Heldere communicatie
tussen school en thuis is
daarom heel belangrijk.
We stellen feedback
daarom op prijs! Zo kunt
u bijvoorbeeld bij de
komende koffie-ochtend
gezellig mee kletsen
over alle schoolzaken
die u bezighouden.

Groep 5 heeft op woensdag 22 februari een bezoek
gebracht aan het Torenmuseum in Valkenburg. De
kinderen weten nu vrij nauwkeurig waar het Romeinse
Castellum Praetorium Agrippinae heeft gestaan. Ook
hebben zij geleerd hoe de Romeinen elkaar groeten en
wat de Romeinen allemaal in onze streken hebben
binnen gebracht en hoe het komt dat wij dat nu
allemaal weten en kunnen zien. Kortom een leuk en
leerzaam bezoek waarvan u de foto’s op de site kunt
bewonderen:
http://www.duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoal
bums

Rapport- en adviesgesprekken

Schoolreis naar de Efteling
Op dinsdag 13 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 7
op schoolreis. De bestemming is dit jaar de Efteling! De
kosten voor de schoolreis bedragen, mede doordat de
OHC heeft kunnen sparen voor het huren van de bus,
25 euro per kind. U kunt dit geld overmaken op NL 46
RABO 0331704404 t.n.v. P.C.O.K Otto Baron o.v.v.
schoolreis met de naam van de leerling. U kunt ook
contant betalen tijdens de rapportavonden op 14 en 16
maart. Nadere informatie over het schoolreisje
ontvangt u binnenkort.

Op dinsdag 14 en donderdag 16 maart zijn er weer
rapportgesprekken. U heeft voor de vakantie een
uitnodiging gekregen.
Ouders van kinderen van groep 8 hebben geen
rapportgesprekken omdat er pas nog adviesgesprekken
zijn geweest. De kinderen van groep 8 mochten dit jaar
voor het eerst zelf aanwezig zijn bij deze gesprekken;
het ging tenslotte over hun middelbare schoolkeuze!
Omdat we dit als erg prettig ervaren hebben, mogen
kinderen van groep 8 voortaan bij de adviesgesprekken
zijn.
In groep 7 krijgen de ouders tijdens het komende
rapportgesprek een prè-advies voor de middelbare
school mee. Dit is een voorlopig advies dat dus nog kan
veranderen, maar waarmee ouders al wel een globaal
idee hebben welk middelbare-schooltype hun kind
aankan.

Koffieochtend

Bijbelse geschiedenis

Op donderdag 23 maart organiseren we weer een
koffieochtend. Deze keer is er geen specifiek thema,
maar gewoon een gezellig samenzijn. Er is oppas
aanwezig voor de kleintjes.

We vertellen deze weken
verhalen over Jezus in
Galilea. De volgende
bijbelgedeelten komen aan
bod:

Project: lente en open dag
Van maandag 27 maart tot donderdag 6 april houden
we een project over het thema lente. Iedere klas gaat
op een andere manier met het thema aan de slag. Zo
zijn er klassen die vlinders centraal stellen of
bloembollen. Op woensdag 5 april houden we onze
jaarlijkse open dag. Ouders die voor hun kind misschien
de Otto Baron als school kiezen kunnen dan rondgeleid
worden in een prachtige, lente-achtige
schoolomgeving. Op donderdagmiddag 6 april beleeft
het project zijn spetterende finale en bent u als ouders
uitgenodigd om in alle klassen het eindresultaat te
bewonderen.

De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Bidden, Luc. 11:1-13
De vogels in de hemel, Luc. 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Luc. 14:15-24

Vervanging
Juf Diantha in groep 4:
Vrijdag 17 maart

Planning
10-03
14-03 en 16-03
23-03
27-03 t/m 31-03
27-03 t/m 06-04
05-04
06-04

Rapport mee
Rapportgesprekken
Koffieochtend
Come4sports-week
Project lente
Open dag
Inloopmiddag project

Verjaardagen

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.

De volgende leerlingen feliciteren we alvast van harte
met hun aankomende verjaardag!
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