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Letterfeest groep 3
Op donderdagmiddag 18 januari vierden de kinderen
van groep 3 het letterfeest. De kinderen kunnen nu alle
letters lezen, hoera!
Er waren ouders en opa's en oma's om dit feestje mee
te vieren. Er werd een letterlied gezongen, daarna was
er een speurtocht door de school. Als afsluiting kreeg
elk kind een lettercertificaat uitgereikt van de juf en
werd er met elkaar geproost met champagne!
Het was een gezellig feestje!

Studiedag

Opening buurtkamer
Zoals u weet zijn we al een poosje bezig met het
opzetten van een buurtkamer op de hoek van school.
De afgelopen weken is er door vrijwilligers hard geklust
om deze ruimte om te toveren tot een gezellige plek
waar we in samenwerking met allerlei organisaties
leerzame en leuke activiteiten kunnen organiseren. Op
donderdag 1 februari wordt de buurtkamer geopend,
en wordt de officiële naam bekend gemaakt. U bent
van harte uitgenodigd om even een kijkje te komen
nemen!

Op maandag 22 januari hadden de kinderen vrij
vanwege een studiedag. We vertellen u graag hoe we
die dag op school hebben besteed!
In de ochtend hebben we uitleg gekregen over het
vergroten van ouderbetrokkenheid en het verbeteren
van de communicatie met ouders. Zoals u weet wil de
Otto Baron graag een open, laagdrempelige school zijn.
We hebben weer allerlei nieuwe ideeën opgedaan om
dit ideaal te realiseren.
Het middagprogramma hebben we met elkaar gewerkt
aan het onderwerp ‘kinderen met gedragsproblemen’.
Elke leerkracht heeft de afgelopen weken literatuur
over een specifiek gedragsprobleem bestudeerd (denk
aan: ADHD, autisme, faalangst, trauma’s). Met elkaar
hebben we vervolgens gepraat over de manier waarop
we kinderen met deze typen gedrag het beste kunnen
ondersteunen. Het was een hele nuttige dag!

Opening Bibelebons

Foto’s op de site

Op dinsdag 9 januari is de bibelebons na schooltijd
officieel geopend door Carla ‘t Hooft. Ouders en
kinderen konden een kijkje nemen in het mooie
nieuwe lokaal!

Van de volgende evenementen kunt u de foto’s op de
site bekijken:
Letterfeest groep 3
Voorleesontbijt groep 1 t/m 4
http://duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoalbums

Vervanging
Woe 31 jan

Juf Ellen voor groep 1/2

Verjaardagen
De volgende leerlingen
feliciteren we alvast van
harte met hun
aankomende verjaardag!
21-01
09-02

Jayden Barkmeijer
Luca van der Plas

Geef kleur aan Gambia!

Bijbelse geschiedenis

Heb je al een kijkje genomen in de hal?
Er zijn echt heel leuke en handige spullen op school
gebracht! Mooie kleurpotloden, stiften, kleurboeken,
maar ook vouwblaadjes en schaartjes!
Heb je zelf nog niks meegenomen, en wil je nog wel
iets geven voor de kinderen in Gambia?
Dan kun je dit in het weekend nog even regelen en
maandag of dinsdag mee naar school brengen.
In de loop van de week komen Janna en Nico het
ophalen. Zij stoppen het in dozen en dan gaat het met
de boot naar Gambia.
Daarna gaan ze zelf met het vliegtuig op vakantie en ze
delen dan al onze spullen uit aan de schoolkinderen!
De foto's krijgen we later te zien!

We vertellen deze weken
verhalen uit het evangelie van
Marcus. De volgende
bijbelgedeelten komen aan
bod:

Gr 1/2
Gr 4

Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34
Planning
01-02
16-02
20-02
22-02

Opening buurtkamer
Rapport mee
Rapportavond
Rapportavond

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