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EU Schoolfruit
Goed nieuws! Vanaf de week van 13 november is er
weer schoolfruit. We doen opnieuw mee met het
schoolfruit-programma van de EU en kunnen de
kinderen dus drie keer per
week gratis fruit
aanbieden. De fruitdagen
blijven maandag,
woensdag en vrijdag, en op
vrijdag zullen we u steeds
informeren over het fruit
van de komende week.
Laat die pomelo’s maar komen!

Kom in de klas!
Nog meer goed nieuws! van 30 oktober t/m 3
november organiseren we, net als vorig jaar, Kom in de
klas! U kunt deze week in de klas van uw kind een les
bijwonen. Vanaf maandag 23 oktober hangt er bij
iedere klas een rooster waarop u kunt zien op welke
momenten en voor welke vakken u zich kunt
inschrijven. We
vinden het erg leuk
om te laten zien hoe
we lesgeven, dus bij
deze de uitnodiging
om aan te schuiven in
de klas!

Zendingsprojecten
Op school was het gebruikelijk om elke maandag
"zendingsgeld" mee te nemen. We spaarden geld voor
een goed doel.
Vanaf vorig jaar zijn we het steunen van goede doelen
anders aan gaan pakken. Natuurlijk is het belangrijk om
iets voor een ander over te hebben, maar we doen dit
niet meer met het wekelijkse zendingsgeld. We doen
dit (bijna) maandelijks met een kleine actie! Op deze
manier kunnen we het goede doel beter promoten en
er ook iets leuks van maken! In de nieuwsbrief en via
facebook houden we u op de hoogte van de acties.

In september en oktober hebben we de tasjesactie
voor Kosovo gedaan. Ook heeft u jassen en schoenen
in kunnen leveren. Bedankt daarvoor!
Na de herfstvakantie komt de ‘Kruidnoten actie’. Wij
verkopen dan zakjes kruidnoten voor ZOA. Meer hier
informatie krijgt u na de herfstvakantie! We hopen dus
dat u na de herfstvakantie bij ons op school de
kruidnoten koopt! U steunt dan een goed doel, dus ze
smaken dubbel zo lekker!

Kinderboekenweek was top!
Op maandag 9 oktober hebben we in het kader van de
kinderboekenweek bezoek gekregen van boekhandel
het Baken. Alle klassen hebben nieuwe boekentips
gekregen en na schooltijd konden de kinderen een
mooi boek kopen. Het was superleuk!
Op woensdag 11 oktober was juf Joke van de
bibliotheek er om in alle klassen te praten en voor te
lezen over het thema ‘Bibbers in je buik’.
Op vrijdag hebben we als afsluiting de
voorleeswedstrijd in de grote zaal. Het was weer een
leuke, spannende kinderboekenweek dit jaar!

Waardevol materiaal
Wilt u alle wc-rollen, eierdozen, kurken en kartonnen
doosjes die u thuis tegenkomt inleveren bij juf Els? Dit
materiaal is voor
onze groep 1/2 heel
waardevol! Ze
maken er de mooiste
dingen van. Alvast
bedankt!

Nieuws uit Groep 3
De kinderen van groep 3 hebben inmiddels kern 2 van
Veilig Leren Lezen afgerond! Ze hebben de woorden
maan, pet, meet, been en boot geleerd. Met al deze
letters kunnen we natuurlijk nog veel meer woorden
maken! Nieuw deze periode is dat de kinderen nu ook
de spelletjes spelen die bij deze methode horen. Ze

doen op deze manier eenvoudige bordspelen met de
dobbelsteen en oefenen zo de letters en woorden.
Ook wordt zo het "samenwerken" en het tellen
geoefend. U kunt dit thuis eenvoudig oefenen door zelf
ook eens een spelletje te spelen zoals "mens erger je
niet" of "ganzenbord".
We starten na de herfstvakantie direct met "DUOlezen". Met duo-lezen gaat elk kind van groep 3 samen
met een kind van groep 7/8 lezen. De groep 7/8
leerling leest het eerst voor, daarna lezen ze het rijtje
samen, vervolgens leest het kind het alleen.
Blijft u thuis lezen in het oefenboekje "Veilig & Vlot
thuis"?

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de verjaardag van
Sybren Verhoef uit groep 8. Schande! Bij deze de
rectificatie!

Vervanging
Woe 24-10

Juf Ellen voor groep 1/2

Belangrijk: Na de herfstvakantie is het niet meer de
bedoeling dat kinderen van groep 3 naar de klas
gebracht worden.

Bijbelse geschiedenis

Rooster Sportbreaks!

We vertellen deze weken
verhalen over de aartsvaders.
De volgende bijbelgedeelten
komen aan bod:

Op maandag en
dinsdag geeft
Come4sports de
komende weken
om 14.30 weer
sportbreaks op
het Johan
Cruijffcourts. De
volgende klassen
zijn aan de beurt:
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag

23-10
24-10
30-10
31-10

Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6
Gr 5
Gr 6
Gr 7/8
Gr 3

Planning
16-10
23-10
26-10
27-10
30-10

Verjaardagen
De volgende leerlingen feliciteren we alvast van harte
met hun aankomende verjaardag!
21-10
24-10
26-10

Bas de Groot
Eddy Kloos
Adam El-Antary

Gr 3
Gr 5
Gr 4

Herfstvakantie (t/m 20-10)
Weer naar school
Studiedag (kinderen vrij)
Groep 7/8 naar de boerderij
‘Kom in de klas!’ (t/m 03-11)

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 3 november

