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Staking

Kerstviering

Zoals u misschien al weet, heeft ‘PO in actie’ voor
dinsdag 12 december een nieuwe staking in het
basisonderwijs aangekondigd. Deze staking is onder
voorbehoud. Hij gaat door als in de week van 5
december geen beter voorstel voor de begroting voor
het onderwijs gedaan wordt door de nieuwe regering.
Niet alle scholen zullen het werk neerleggen. Als Otto
Baron hebben we als team besloten om wel het werk
neer te leggen op 12 december. De school zal dus
gesloten zijn die dag, tenzij er in de week van 5
december een beter voorstel op tafel komt.

Zoals u wellicht al weet vieren wij dit jaar ons
Kerstfeest in de ontmoetingskerk. Dit jaar doen we het
helemaal anders. In plaats van een traditionele viering,
doen we met de kinderen een Kerstmusical: ‘Het lege
boek’.
Sommige ouders hebben hier misschien al iets van
vernomen, omdat we druk aan het oefenen zijn met de
leerlingen die een rol spelen in deze musical. En alle
kinderen leren de
liedjes die er
tussendoor gezongen
gaan worden. Het
wordt vast een heel
mooi Kerstfeest en u
bent van harte
uitgenodigd om er bij
aanwezig zijn.
Schrijf alvast
donderdagavond 21
december in uw
agenda! U ontvangt
nog een officiële uitnodiging van ons.

Kinderpostzegels.
Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen van groep
7/8 is het mooie bedrag van €3380 bij elkaar gebracht.
Een prachtig resultaat! Hiermee kunnen veel kinderen
geholpen worden.

Sinterklaas op school!

Rapport nieuwe stijl!
In november heeft uw kind het rapport in een nieuwe
stijl meegekregen. In plaats van vakjes met kruisjes
hebben we het niveau nu aangegeven in kleuren en
cijfers. We zijn erg benieuwd hoe u de nieuwe
rapporten ervaren heeft! Daarom bij deze de vraag of u
via onderstaande link in een minuut uw mening wilt
geven.
Rapport poll

Op maandag 5 december zal Sinterklaas in hoogst
eigen persoon onze school bezoeken! Hij zal rond 8.45
aankomen in de Asterstraat, tussen de school en de
Dirk. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen.
Rond 9.00 kunnen kinderen die nog niet op school
zitten Sint een handje komen geven in de hal van de
school. Bij slecht weer zullen we Sint onthalen in de
aula, helaas is er dan niet
genoeg plaats voor de ouders.
De kinderen van groep 1 t/m 4
zijn ’s middags vrij.
In groep 5 t/m 8 zijn weer
prachtige surprises gemaakt. Op
maandag 4 december om 15.00
kunt u even de klas inlopen om
ze te bekijken!

Rommelpieten

Foto’s op de site

Woensdagochtend was het feest,
De zwarte pieten zijn geweest!
Alle schoenen op een rij,
En de kinderen heel blij.
De juffen en meesters minder in hun sas,
Want wat een rommel in de klas.
Met opruimen hielp iedereen mee,
En toen waren de juffen en meesters tevree.
In elke schoen, voor ieder kind,
Een heerlijke chocolade Sint!

Er staan weer nieuwe foto’s op de site over de
volgende onderwerpen:
Schoen zetten groep 1 t/m 4
Vakcollege Rijnmond groep 7/8
Rugzak Actie
Voorstelling "De brief voor de koning", groep 5/6
http://duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoalbums

Vervanging
Woe 06-12

Juf Ellen voor groep 1/2

Bijbelse geschiedenis
We vertellen deze weken de
kerstverhalen. De volgende
bijbelgedeelten komen aan
bod:

Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56
Kleuters op tijd ophalen
We zouden het fijn vinden als de kinderen van groep 1
en 2 op tijd opgehaald worden na schooltijd. Het
gebeurt nu te vaak dat kinderen in de klas moeten
wachten voordat ze opgehaald worden. Om 12.00 en
15.00 komen de kinderen naar buiten, op woensdag en
vrijdag om 12.15. Alvast bedankt!

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

De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25

Planning
05-12
12-12
21-12
25-12
08-01

Sinterklaasfeest (gr 1 t/m 4 middag vrij)
Staking (onder voorbehoud)
Kerstviering (’s avonds)
Kerstvakantie
Weer naar school

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 15 december

05-12
06-12
11-12
12-12
16-12
17-12

Sophia Santa
Terry Durieux
Ruben Haasnoot
Obed Santa
Tieme de Kort
Maurice Donkerbroek

Gr 1/2
Gr 8
Gr 8
Gr 3
Gr 4
Gr 1/2

