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Buurtkamer

Kom in de klas!

Sinds de peuterspeelzaal verhuisd is naar de andere
hoek van de school, staat het oude Bibelebonslokaal
leeg. We hebben voor die ruimte een prachtige
bestemming in gedachten. Al geruime tijd zijn we als
Otto Baron in overleg met het CJG, KOK kinderopvang
en het Welzijnskwartier. Samen willen we allerlei
opvoedkundige zaken, die voor kinderen en hun
ouders in de Molenwijk georganiseerd worden,
bundelen. Je kunt dan denken aan de koffie-ochtenden
en taallessen die het welzijnskwartier organiseert en
een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige.
Maar ook aan activiteiten voor kinderen zoals
voorleesuurtjes en knutselmiddagen. Het is de
bedoeling dat de ‘buurtkamer’, zoals we het project
voorlopig noemen, een plek wordt waar kinderen en
hun ouders elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen
ontwikkelen.

De afgelopen week heeft u de kans gehad om eens een
kijkje te nemen in de klas van uw kind en een les te
volgen. We vonden het erg leuk om u op die manier te
laten zien hoe het er in de klassen aan toe gaat. Veel
ouders waren behoorlijk onder de indruk van het
niveau van de kinderen!

Om dit te realiseren kunnen we wel wat hulp
gebruiken. We zijn nog op zoek naar de volgende
zaken:
-

Vrijwilligers om de buurtkamer op te knappen.
Mensen die een wekelijks knutseluurtje willen
verzorgen na schooltijd.
Inrichting voor de gezellige hoek in de
buurtkamer (bankstel, salontafel, vloerkleed)

Mocht u op een of andere manier kunnen helpen, dan
kunt u contact opnemen met de directie, of met Gea.

Kruidnoten voor ZOA
Aankomende week zijn er nog kruidnoten te koop!
De verkoop gaat goed. De teller staat nu op ruim 100
zakken!
We gaan nog even
door! Dus heeft u
nog trek? Voor 2,50
kunt u een zakje
kopen. Zo lang de
voorraad strekt!

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 8 november doen we mee met het
nationaal schoolontbijt. U mag de kinderen dan, geheel
tegen uw natuur in, zonder ontbijt naar school sturen!
We eten dan met de hele school een ontbijt in de aula.
Meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud van het
schoolontbijt, vindt u op:
https://www.schoolontbijt.nl/ouders

De vuistregel bij lezen

Waardevol materiaal

Kinderen vinden
het soms moeilijk
om in de
bibliotheek een
boek uit te
kiezen dat niet te
moeilijk is.
Daarom hanteren we op school voortaan de
‘vuistregel’:

Wilt u alle wc-rollen, eierdozen, kurken en kartonnen
doosjes die u thuis tegenkomt inleveren bij juf Els? Ook
doosjes (van beleg of koek) en plastic bakjes (graag
schoon) zijn welkom. Alvast bedankt!

De leerling leest een bladzijde uit het gekozen boek.
Met een open hand. Wanneer de leerling een woord
niet kan lezen gaat er één vinger weg. Als er een vuist
overblijft, en het kind dus vijf moeilijke woorden heeft
gelezen, is het boek te moeilijk

Informatieavond VO gr 7 en 8
De kinderen die in groep 8 zitten gaan dit jaar een
school voor Voortgezet Onderwijs uitkiezen. Dat is een
leuke en spannende stap! Voor de ouders van kinderen
uit groep 8 organiseert juf Leonie daarom op dinsdag
21 november een informatieavond waarin alle zaken
rondom het Voortgezet Onderwijs aan bod komen.
Belangrijk om bij te zijn dus!
Ook ouders van kinderen in groep 7 zijn van harte
uitgenodigd om alvast wat kennis over het Voortgezet
Onderwijs op te doen.

Kaasboerderij
Groep 7/8 heeft vorige week een bezoekje gebracht
aan Kaasboerderij van Veen. Boerin Karin heeft stap
voor stap uitgelegd hoe kaas wordt gemaakt. We
mochten ook een stukje kaas proeven. Het was een
leerzame ochtend. Meer foto's staan op:
www.duinrooskatwijk.nl.

Nieuws uit Groep 3
Afgelopen week zijn er heel veel ouders in de groep
geweest tijdens "kom in de klas". De kinderen vonden
dat heel gezellig en ook een beetje spannend.
Kern 3 is zo goed als afgerond! Binnenkort krijgt u weer
een nieuw "Veilig & Vlot"-thuis-oefenboekje mee.
Wilt u deze blijven oefenen? Op school lezen we soms
ook met de zandloper. Binnen de minuut lezen de
kinderen enkele rijtjes. Vervolgens doen we dit nog een
keer, ook met de zandloper. De tweede keer zijn de
kinderen (over het algemeen) sneller! Een wedstrijdje
met jezelf, noemen we dat. Want wat merken we dan?
Door herhaling en oefenen lukt het steeds sneller.
Dinsdagochtend vindt de herfstsignalering plaats. Dit
zijn de leestoetsjes voor het rapport. Die ochtend
werkt juf Ivonne voor de groep.

Belangrijk: Het is, sinds de herfstvakantie, niet meer
de bedoeling dat kinderen van groep 3 naar de klas
gebracht worden.

Rooster Sportbreaks!
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 06-11
Dinsdag 07-11
Maandag 13-11
Dinsdag 14-11

Gr 5
Gr 4
Gr 6
Gr 7/8

Verjaardagen

Planning

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

08-11
13-11
21-11
24-11
27-11
29-11
05-12

10-11
19-11
19-11

Salma Ezzaki
Ryan van den Eijkel
Maria Winczewski

Gr 1/2
Gr 1/2
Gr 5

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 17 november

Foto’s op de site
Er staan weer nieuwe foto’s op de site over de
volgende onderwerpen:
Kom in de klas
Kleuters naar het bos
Boerderij groep 7/8
Voorleeswedstrijd.
Kinderboekenweek 'Bibbers in je buik'

Vervanging
Woe 08-11
Vr 17-11

Nationaal schoolontbijt
Start EU-schoolfruit
Informatieavond groep 8
Rapport mee
Rapportavond
Rapportavond
Sinterklaasfeest (gr 1 t/m 4 middag vrij)

Juf Ellen voor groep 1/2
Meester Kees voor groep 6

Bijbelse geschiedenis
We vertellen deze weken
verhalen over Jozef. De
volgende bijbelgedeelten
komen aan bod:

De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

