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Rapportavonden
Op donderdag 23 november krijgen de
kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport
mee. De uitnodiging voor het
rapportgesprek op maandag 27 of
woensdag 29 november heeft uw oudste
kind deze week meegekregen. Mocht het
moment niet uitkomen, dan kunt u altijd
ruilen.
Tijdens deze avonden zal de OHC aanwezig
zijn om de ouderbijdrage te innen. De
ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kind per
schooljaar en kan tijdens deze avond contant betaald
worden. De bijdrage kan uiteraard ook worden
overgemaakt naar rekeningnummer NL 46 RABO
0331704404 t.n.v. P.C.O.K Otto Baron o.v.v.
‘ouderbijdrage’ met de naam van de leerling.
De bijdrage is bestemd voor allerlei zaken, die niet
kunnen worden betaald uit de vergoedingen van het
rijk. Dat zijn de extraatjes, die zowel het onderwijs als
de kinderen ten goede komen. Het gaat bijvoorbeeld
om onkosten voor het sinterklaas- of kerstfeest, de
sportdag, het slotfeest, excursies en diverse andere
zaken.

Rapport nieuwe stijl!
Het rapport dat de kinderen binnenkort
meekrijgen ziet er anders uit dan voorheen. De
vakjes met kruisjes zijn vervangen door
gekleurde hokjes en cijfers. We hebben
hiervoor gekozen omdat we de oude rapporten
niet altijd even duidelijk vonden. Verdere uitleg
vindt u bij het rapport. We zijn erg benieuwd
naar uw mening over het nieuwe rapport, dus
laat weten wat u ervan vindt!

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 8 november hebben we met de hele
school ontbeten in de aula. Het was supergezellig en de
kinderen hebben genoten van het uitgebreide ontbijt.
Foto’s vindt u op de site!

Leerlingenraad
In de groep 5 t/m 8 zijn verkiezingen gehouden voor de
leerlingenraad. De volgende kinderen zijn door hun
klas gekozen als vertegenwoordiger in de raad:
Groep 5: Charlotte en Dylan
Groep 6: Daniel en Eva
Groep 7/8: Eva en Anna
In de bijlage bij deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.

Knutselaar gezocht!
Voor de buurtkamer zijn we nog op zoek naar iemand
die een knutseluurtje voor kinderen uit de buurt kan
verzorgen. Dus lijkt het je leuk om eens per maand of
om de week een uurtje na schooltijd te knutselen met
kinderen uit de wijk, meld je dan aan bij Peter
(peter.elshout@stichtingpcok.nl)

Lootjes trekken

Vervanging groep 4 en 6

In groep 5 t/m 8 zullen op maandag 20 november de
lootjes voor het Sinterklaasfeest getrokken worden. De
kinderen hebben dan tot vrijdag 1 december de tijd
om voor €5,00 een cadeautje te kopen, en een mooie
surprise te maken. Op dinsdag 5 december zullen de
surprises geopend worden.

Zoals u inmiddels weet, zal Peter per 1 januari zijn
lesgevende taken op de Otto Baron neerleggen. Wel zal
hij nog twee dagen als adjunct verbonden blijven aan
de school, totdat er een nieuwe locatieleider gevonden
is. Er zijn twee leerkrachten gevonden die na de
kerstvakantie zijn lesgevende taken zullen overnemen.
Juf Anniek Claveaux zal op dinsdag en woensdag in
groep 4 lesgeven en juf Wietske Elshout zal op vrijdag
voor groep 6 staan.

Luizenouders gezocht
In de schoolweek na iedere vakantie wordt elke klas
van de Otto Baron gecontroleerd op hoofdluis. We zijn
voor de groepen 1/2, 4, 5 en 6 op zoek naar ouders die
deze taak op zich willen nemen. Dit is een klusje dat
ongeveer een kwartier van uw tijd in beslag neemt. U
kunt zich via onderstaande link opgeven. De leerkracht
van de groep waar u wilt controleren zal contact met u
opnemen om het moment af te spreken.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=reUP8Kxyd0mj58TnflLDuQ3xzsSRyNHrSoYXOb83XFUM0lWRUhB
WDdaRU9FQ1RFMFlFUU5FQzVUNC4u

Kruidnoten voor ZOA
De kruitnotenactie voor
ZOA is afgelopen. U
heeft dit jaar weer flink
wat kruitnoten
verorberd, want de
teller is geëindigd op
150 zakken! Dat betekent dat we 375 euro hebben
opgehaald waarmee vluchtelingen geholpen kunnen
worden. Bedankt!

Rooster Sportbreaks!
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. U
kunt zich nog aanmelden via onderstaande link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=reUP8Kxyd0mj58TnflLDmu6FlZ0k2pOiJFQdSh7FbBUQU4xRkI4NE
pJR0NWSlVPRVY3QVVIRzVFVS4u

Bedankt namens juf Els
Er is de afgelopen weken heel veel kosteloos materiaal
bij juf Els langsgebracht. De kleuters kunnen weer jaren
vooruit! Bedankt allemaal!

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 20-11
Dinsdag 21-11
Maandag 27-11
Dinsdag 28-11

Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6

In december zijn er even geen sportbreaks, maar in
januari gaan we met goede moed weer verder!

Verjaardagen
De volgende leerlingen
feliciteren we alvast
van harte met hun
aankomende
verjaardag!
21-11
22-11
23-11

Sarah Zwaan
Emelie Strijd
Esmé van der Niet

Gr 4
Gr 3
Gr 6

Foto’s op de site
Er staan weer nieuwe foto’s op de site over de
volgende onderwerpen:
Schoolontbijt
Techniek middag kleuters
http://duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoalbums

Vervanging
Woe 22-11

Juf Ellen voor groep 1/2

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

Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11

Planning
21-11
24-11
27-11
29-11
05-12
21-12
25-12
08-01

Informatieavond VO (gr 7 en 8)
Rapport mee
Rapportavond
Rapportavond
Sinterklaasfeest (gr 1 t/m 4 middag vrij)
Kerstviering (’s avonds)
Kerstvakantie
Weer naar school

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 1 december

