Nieuwsbrief 1

Alvast namens de mensen in Kosovo heel erg
bedankt.
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Promotiefilm
We zijn dit jaar afgelopen maandag spetterend van
start gegaan met het tonen van onze nieuwe
promotiefilm. In de film komen duidelijk de
speerpunten van de Otto Baron naar voren: we zijn
een moderne, open en
zorgzame school, en daar
zijn we trots op! We
zouden het fijn vinden als
u deze film (die ook via
facebook gedeeld zal
worden), wilt delen met
zo veel mogelijk vrienden
en bekenden.
Via onderstaande link kunt u het filmpje bekijken:
https://platform.vixyvideo.com/tiny/j2trg
Kosovo actie

Inmiddels is het al traditie bij ons op school
geworden dat we in het najaar meehelpen om
zoveel mogelijk winterschoenen en jassen te
verzamelen voor de mensen in Kosovo. Zoals u weet
is er daar een groot tekort aan winterjassen en
winterschoenen. Het is schrijnend om te zien dat
kinderen in de winter regelmatig nog op slippers
lopen, omdat er niets anders is.
Hierbij willen we u vragen of u misschien de
winterjassen en schoenen die u niet meer gebruikt
naar school wilt brengen. De jassen moeten
natuurlijk wel heel en gewassen zijn. Graag alleen
jassen en schoenen die u zelf ook nog zou dragen,
want de winter in Kosovo is lang en koud. U kunt
geen andere kleding inleveren.
Half oktober gaat er een transport naar Kosovo. Het
zou geweldig zijn als er dan weer veel jassen en
schoenen op school zijn ingeleverd. We proberen
dan na de reis weer foto’s aan de kinderen te laten
zien. U kunt de spullen inleveren t/m 1 oktober
2017.

Informatieavond groep 1/2 en 3
Op maandag 28 augustus start om 19.30 de
informatieavond voor de groepen 1/2 en 3. U bent van
harte uitgenodigd! Andere jaren was er ook een
informatieavond voor groep 8. Die avond is verplaatst
naar een later moment. Deze informatieavond zal
gehouden worden als de overgang naar het Voortgezet
Onderwijs begint te spelen. Dit zal eind november zijn.

Kinderen brengen in groep 3
Tot de herfstvakantie mogen kinderen van groep 3 nog
naar de klas gebracht worden. De deur gaat tien
minuten voor tijd open. Na de herfstvakantie mogen
de kinderen van groep 3 niet meer naar de klas
gebracht worden. Ze mogen dan, net als de andere
groepen, om 8.25 en 12.55 met de eerste bel naar
binnen. Om 8.30 en 13.00 gaat de tweede bel en
beginnen de lessen.

Nieuwe methode: Wereld in Getallen
We gaan dit jaar van
start met een
gloednieuwe
rekenmethode: ‘De
Wereld in Getallen’.
Dit is een van de
meest gebruikte, en
best beoordeelde
rekenmethoden van
Nederland. De lessen
zijn afwisselend en
uitdagend, en laten
kinderen op hun eigen niveau de rekenstof verwerken.
In groep 3 en 4 werken we met deze methode nog in
boeken en schriften, maar in groep 5 t/m 8 verwerken
de kinderen de lessen op hun tablet.
Voor meer informatie, zie:
http://www.schoolboekenthuis.nl/thema/methodewijz
ers/methodewijzer-voor-ouders-de-wereld-ingetallen.html

Nieuwe methode: Pennenstreken

Gezocht: biebmoeder (of vader!)

We starten dit jaar in groep 3 t/m 6 ook met een
nieuwe schrijfmethode. De nieuwe versie van
‘Pennenstreken’ focust op vlot en leesbaar schrijven,
met behulp van praktische oefeningen en
schrijfadviezen. Kinderen ontwikkelen op hun eigen
niveau en tempo een uniek handschrift om trots op te
zijn. Sommige (hoofd)letters zijn in deze nieuwe
methode net even anders dan de kinderen gewend
waren, maar met wat extra oefening zullen ze dit
ongetwijfeld snel onder de knie hebben.

We zijn nog op zoek naar ouders die een half uurtje per
week willen helpen als de klassen boeken komen huren
in de schoolbieb. De dag staat nog niet vast en wordt in
overleg gekozen. U kunt zich aanmelden bij juf Ellen.

Gezocht: houtrestjes
Als u nog restjes hout heeft liggen, kunt u deze
langsbrengen bij juf Els. Ze wil graag met hout aan de
slag met de kleuters. Het zou fijn zijn als het hout niet
te hard is, zodat de kinderen er goed mee aan de slag
kunnen. Alvast bedankt!

Fruitdagen
De fruitdagen zijn komend jaar nog steeds maandag,
woensdag en vrijdag. Het is de bedoeling dat de
kinderen op deze dagen in plaats van een koek, fruit
mee naar school nemen. We zouden het fijn vinden als
de kinderen water drinken.

Welkom op school!
De volgende kinderen zijn deze week voor het eerst bij
ons op school:

Voor meer informatie, zie:
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenst
reken

Luca van Beelen
Nik van Beelen
Tess van den Eshof
Bo de Groot
Bas de Groot
Elpida Mitsigoglou
Cheryl Nibigira

gr 1/2
gr 3
gr 5
gr 1/2
gr 3
gr 1/2
gr 1/2

We wensen jullie een
fijne tijd toe bij ons op
de Otto Baron!

Voor een kort introductiefilmpje, zie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&
v=C7i7VIIGtF8

Afscheid
We nemen afscheid van Britt van Duijvenvoorde, Demi
en Dani Nijgh, en Marly en Damon Roelofs. Zij zijn
allemaal begonnen op hun nieuwe school nadat ze
verhuisd zijn. We wensen hen het allerbeste!

Vervanging

Planning

Woensdag 30 augustus:
Juf Ellen voor groep 1/2

28-08
07-09
11-09
19-09
04-10
06-10

Vrijdag 1 september:
Meester Kees voor groep 6
Meester Peter voor groep 4
Juf Ellen voor groep 1/2
Vrijdag 8 september:
Meester Kees voor groep 6
Meester Peter voor groep 4
Juf Ellen voor groep 1/2

Informatieavond groep 1/2 en 3
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Kamp groep 7/8 (t/m 22-09)
Start kinderboekenweek ‘Bibbers in je buik’
Schoolfotograaf

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 7 september

Verjaardagen
De volgende leerlingen feliciteren we alvast van harte
met hun aankomende verjaardag!
30-08
02-09
03-09

Tyler Baalbergen
Levi Kuipers
Luca van Beelen

Gr 1/2
Gr 4
Gr 1/2

Bijbelse geschiedenis
We vertellen deze weken
verhalen over de jonge kerk en
het bijbelboek Daniel. De
volgende bijbelgedeelten
komen aan bod:

Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 Paulus in Rome,
Handelingen 28:11-31
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

