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Nog een keer griepgolf
Gelukkig zijn de leerkrachten die vorige week ziek waren,
weer aan het werk. Niet dat iedereen echt beter is, maar
het is fijn dat ze er weer zijn.
Deze week zijn juf Nelleke en meester Arjan, de conciërge,
geveld door de griep. Meester Leen Remmelzwaal zal
morgen in groep 6b zijn.
Door de afwezigheid van de conciërge kan het zijn dat de
telefoon níet wordt opgenomen. Mocht dat het geval zijn
en u wilt uw kind ziek melden, dan kunt u een mailtje
sturen naar directie.d r rinrnnçlôcf ichtinoncok nl

Bijbelse geschiedenis
De storm op het meer, Marcus 4:35-4t
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van JaÏrus, Marcus 5:2!-43
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Jayden van der Oever
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We wensen alle zieke kinderen en leerkrachten
beterschap
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Kanjertraining
Afgelopen woensdagmiddag is het team weer geschoold
in de Kanjertraining. Dit was de vijfde bijeenkomst en De
Duinroos mag zich nu "Kanjerschool" noemen. Een aantal
nieuwe leerkrachten is nog bezig met de training omdat
zij niet alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen

Allemaal von hørte gefeliciteerd!

met

bijbehorende oefeningen om de sfeer ín de klas goed te
houden of te verbeteren. U kunt hierbij denken aan
afname van probleemgedrag en depressíeve gevoelens,

Planning februari en maart

alsmede een toename op welbevinden en zelfwaarderíng.
Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een

9.00 uurtot 9.30 uur, tel. nr. 06 36762540,
email:

positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle
omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat
is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met
haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of
cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven.
Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen
waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen
die in de toekomst houdbaar zijn.

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er€ 66,92 opgehaald. Namens de commissie
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hartelijk dank.
Tot de voorjaarsvakantie wordt er gespaard voor de
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stichting Oekroe. Zie verder nieuwsbrief van 22 december
2077 en de website van stichting Oekroe:

http://www.oekroe. nl/
Gevraagd

Het komt een enkel keer voor dat een kleuter
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"ongelukje" heeft. Hij/zij is dan nèt te laat naar de wc

gegaan. De leerkracht laat het kind een schone
onderbroek, broetllegging aantrekken. Nu hebben we
voldoende bovenkleding in voorraad, maar er zijn geen
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fijn, gezond weekend toegewenst door het team van
De Duinroos

reserve jongens- en meisjes onderbroeken meer.
De vraag is daarom ook: heeft u hiervan over en wilt u dit
dan aan de juf geven?
Namens de kinderen alvast bedankt.
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fechn¡ekles: flaargel nraken metgroep 7A
Gisteren, woensdøg 7 februori, hødden w| techniekochtend. Dit keer gingen wii niet in groepies een technische
opdracht doen, moor w| gingen hoargel maken!
Je hoefde nu niet met een

juf en het was heel erg leuk om met een weegschaal te wegen (Huig).

Het was erg leuk dat je je eigen kleurtje en geurtje erbij kon doen (Guusje).
Je mocht ook je eigen etiket maken. lk heb groen met kauwgomgeur. (Dean)

-

Je kunt het uiteindelijk ook echt zelf gebruiken. Het is leuk om te weten dat je het zelf hebt gemaakt. (Demi).

Het was heel leuk om te doen want ik weet nu welke ingrediënten er in haargel z¡tten (Davy).

We moesten ook zelf de ingrediënten afwegen (Anouk).
lk heb rode gel gemaakt. Het was leuk dat het eerst water was en daarna werd het gel (Bas).
lk heb blauwe gel gemaakt met viooltjesgeur. Mijn gel heet tijgergel (Rania).

Het leek een beetje op koken met al dat afwegen en al die ingrediënten (Niels).
Eigenlijk was het best makkelijk (Danique).
Je hoefde niet telkens op iemand te wachten om verder te gaan (Lisa van Beelen).

Het was grappig toen de gel opeens heel dik werd. Het leek op een pudding (Elise van Duijn).
lk vind het leuk dat je er later ook nog iets aan hebt en mijn gel heet Candyhairgel (Nick).

lk heb blauwe gel met kauwgomgeur en mijn gel heet Sterres haargel (Sterre)'
Het leek mij lastig maar het duurde maar kort en het was makkelijk (Carina)'

Mijn gel heet Lisa's gel (Lisa Kales).
lk ben de grappenmaker van de bingoclub (Huig).

