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Kerstviering

Geef kleur aan Gambia!

Wat waren we trots! We vonden het geweldig om te
zien hoe de kinderen van de Otto Baron het
kerstverhaal gespeeld en gezongen hebben tijdens de
kerstdienst. Ook waren we blij dat er zoveel ouders
aanwezig waren om te zien hoe de kinderen (letterlijk)
de sterren van de hemel speelden. Wel zouden we
graag zien dat jongere broertjes en zusjes bij dit soort
gelegenheden niet meegenomen zouden worden.
Een speciaal compliment voor juf Els en juf Ellen die
het stuk met de kinderen hebben ingeoefend.
Hieronder volgt al een voorproefje van de foto’s. De
volledige reportage is te vinden op de website:

Aankomende week starten we met een nieuw
zendingsproject: "Geef kleur aan Gambia". Op
donderdagmiddag 18 januari komen Janne en Nico
Driebergen uit Valkenburg bij ons op bezoek. Ze komen
vertellen over Gambia. Ze zijn een paar jaar geleden op
vakantie gegaan naar Gambia en tijdens hun reis zagen
ze de armoede van de bevolking. Nu reizen ze jaarlijks
terug en brengen dan spullen die de mensen daar goed
kunnen gebruiken. Inmiddels werken ze samen met
een stichting, zodat de verzamelde spullen met het
transport in Gambia terecht komen. Het past natuurlijk
niet meer in hun koffers!
In de scholen en kindertehuizen heerst ook veel
armoede. Daar gaan wij actie voor ondernemen!
Geen zendingsgeld inzamelen, maar dingen die de
kinderen daar echt nodig hebben! We willen met onze
school schrijfmateriaal inzamelen die Janna en Nico
daar uit kunnen delen.

http://duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoalbums

Denk hierbij aan een setje kleurpotloden of stiften, of
een pakje schriften, zodat de kinderen daarin kunnen
schrijven. Vergeet geen pen! Want ook die zijn schaars.
Of maak ze blij met een kleurboek of tekenblok of
vouwblaadjes!
Bij de Wibra, Action en de Zeeman kun je voor een
klein bedrag al heel leuke dingen kopen.
De spullen leveren de kinderen in bij hun juf of meester
en alles wordt dan neergezet op een grote tafel in de
hal.
De actie loopt tot en met maandag 29 januari!
let op: het is wel de bedoeling dat er nieuwe spullen
worden ingeleverd!
We hopen op een mooie opbrengst!

Nationale voorleesdagen

Verjaardagen

De groepen 1 t/m 4 doen mee met de ‘nationale
voorleesdagen’. Het prentenboek dat daarbij hoort
heet ‘Ssst! de tijger slaapt’. De tijger is in diepe slaap,
maar ligt wel HEEL ERG in de weg. Hoe kunnen de
andere dieren er langs zonder dat ze de tijger wakker
maken? Dat wordt spannend!
Op woensdag 24 januari is het voorleesontbijt. De
kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen hierover nog
informatie.

De volgende leerlingen
feliciteren we alvast van
harte met hun
aankomende
verjaardag!
13-01
17-01
18-01
20-01
20-01
20-01
23-01
25-01
25-01

Hannah Veenendaal
Julian Paardekooper
Dylan Kuijt
Tygo Dijkuizen
Rick Haasnoot
Sophie van der Meij
Yaman Mohammad
Jennifer Imthorn
Evelien Spies

Gr 8
Gr 7
Gr 5
Gr 5
Gr 7
Gr 4
Gr 1/2
Gr 6
Gr 1/2

Bijbelse geschiedenis
CRDL
Na de uitleg van juf Trijnie aan het einde van de
kerstdienst is er flink wat geld opgehaald voor de CRDL;
een apparaat dat familie en vrienden helpt om te
communiceren met mensen die bijvoorbeeld
Alzheimer hebben. Met deze collecte hebben we het
mooie bedrag van 274,28 opgehaald!
Bedankt allemaal!!

We vertellen deze weken
verhalen uit het evangelie van
Marcus. De volgende
bijbelgedeelten komen aan
bod:
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
De schoonmoeder van Petrus, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12

CRDL info

Cito toetsen
De komende weken worden in de groepen 2 t/m 8 de
Citotoetsen afgenomen. Door deze toetsen op het
gebied van rekenen, spelling en lezen, krijgen we een
goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen ten
opzichte van hun leeftijdsgenoten. De uitslagen van de
toetsen zullen in grafieken te zien zijn in het rapport
dat op 16 februari meegaat.

Planning

Vervanging

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.

Woe 17 jan

22-01
24-01
16-02
20-02
22-02

Studiedag (kinderen vrij)
Voorleesontbijt gr 1 t/m 4
Rapport mee
Rapportavond
Rapportavond

Juf Ellen voor groep 1/2
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