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Kerstviering

Kerststukjes maken

Op donderdag 21 december vieren wij ons
Kerstfeest in de Ontmoetingskerk van 19.00
uur tot 20.00 uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur. We
verwachten dat alle kinderen er zijn, en ook u als ouder
bent van harte welkom om het kerstfeest met ons mee
te vieren. De musical ‘Het lege boek’, waar elke klas
aan mee heeft gewerkt, zal opgevoerd worden, dus het
belooft een bijzondere avond te worden! Per gezin zijn
er 3 personen welkom. Helaas kunnen er geen jongere
kinderen meekomen, want er is geen oppasdienst.
Aan het einde van ons Kerstfeest willen we graag een
collecte houden. Dit geld is bestemd voor een CRDL;
verderop in de nieuwsbrief vindt u daar uitleg over.

Op donderdag 14 en vrijdag 15 december hebben de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich weer van hun meest
creatieve kant laten zien. Ze hebben weer prachtige
kerststukjes gemaakt! Hieronder een paar foto’s van
het geweldige resultaat! Meer foto’s vindt u op de site.

Rapport nieuwe stijl!
In de vorige nieuwsbrief hebben we uw mening over
het nieuwe rapport gevraagd. Er hebben 26 ouders op
die oproep gereageerd. Bedankt daarvoor! De reacties
waren erg positief! 88 % vond het rapport een
verbetering en niemand vond het een verslechtering.
96% vond het werken met kleuren prettig, en 84 % het
werken met meer cijfers in de bovenbouw. We zijn blij
met deze uitslag omdat het aangeeft dat we op de
goede weg zijn. Ook de leerlingenraad was unaniem
positief over het nieuwe rapport. Door de precieze
cijfers in de bovenbouw wisten de leerlingen beter
waar ze nog aan moesten werken.
De precieze uitslag van onze pol kunt u via
onderstaande link bekijken.
Uitslag rapport-poll

CRDL

Verjaardagen

Op donderdag 14 december is juf Trijnie de groepen 5
t/m 8 langsgegaan om uitleg te geven over de CRDL.
Dit is een apparaat dat het mogelijk maakt om door
middel van muziek contact te maken met Alzheimer
patiënten. Via onderstaande link krijgt u meer
informatie en een filmpje.

De volgende leerlingen feliciteren we alvast van harte
met hun aankomende verjaardag!
19-12
22-12
22-12
30-12

Arwa Ismail
Robin van der Eijkel
Jonathan Heemskerk
Yfke van Amstel

Gr 7
Gr 3
Gr 5
Gr 4

Foto’s op de site
Er staan weer nieuwe foto’s op de site over de
volgende onderwerpen:
Kerststukjes maken
Sinterklaasfeest
http://duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoalbums

Bijbelse geschiedenis
CRDL info

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

Bel Bibelebons
De bel die is geïnstalleerd bij de kleuteringang is
bedoeld voor de Bibelebons. Hij is niet te horen in onze
kleutergroepen, maar wel in de peuterspeelzaal. Wilt u
de bel alstublieft niet gebruiken als u voor de kleuters
komt? Vriendelijk bedankt!

Opening Bibelebons
Dit schooljaar heeft peuterspeelzaal Bibelebons een
ander plekje gekregen in de school. We zijn hier erg blij
mee, omdat het nu makkelijker is om met elkaar
samen te werken. Omdat de verhuizing best wat tijd in
beslag heeft genomen is er nog geen gelegenheid
geweest voor een officiële opening. Maar die gaat er
natuurlijk wel komen! Op dinsdag 9 januari bent u
vanaf 15.15 van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in de nieuwe peuterspeelzaal. Er is een hapje
en een drankje, en voor de kleintjes zal er genoeg te
spelen zijn. We hopen u even te zien!

Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Planning
21-12
25-12
08-01
09-02
22-01

Kerstviering (’s avonds)
Kerstvakantie
Weer naar school
Opening Bibelebons (vanaf 15.00)
Studiedag (kinderen vrij)

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
Vervanging
Woe 20-12

Juf Ellen voor groep 1/2

Volgende nieuwsbrief: vrijdag 12 januari

