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Actie cliniclowns

Afscheid

Aankomende week start de actie
voor CliniClowns! Deze
organisatie zorgt ervoor dat
kinderen die in het ziekenhuis
liggen worden opgevrolijkt door
de CliniClowns. CliniClowns zijn
speciaal opgeleide clowns, die in
ziekenhuizen en zorginstellingen
komen. Ze zijn niet geschminkt, maar
hebben wel altijd een rode neus op. Ze zorgen
ervoor dat zieke kinderen hun pijn een beetje
vergeten en dat ze mooie en fijne momenten
beleven.

Op woensdag 25 april heeft Peter
zijn laatste werkdag op de Otto
Baron. Hij zal die ochtend
uiteraard de klassen langsgaan om
iets lekkers te trakteren en
afscheid te nemen van de kinderen.
We zouden het leuk vinden als u
hem, onder het genot van een kopje
koffie, na schooltijd nog even de hand kwam
schudden in de hal.

Wij vinden dat de CliniClowns belangrijk werk
doen voor zieke kinderen. Daarom sparen wij
tot de meivakantie ons "zendingsgeld" voor
CliniClowns! Als je aankomende weken een
donatie doet van MINIMAAL twee euro, dan
krijg je van ons een echte CliniClowns neus!
Misschien kun je iets van je zakgeld missen of
mag je de lege flessen inleveren voor een
centje?! Of wat dacht je ervan om een klusje
thuis te doen, voor een CliniClowns?
We hopen zo met elkaar een mooi bedrag te
kunnen sparen en natuurlijk dat elk kind met
zo'n vrolijke neus naar huis gaat! Want daar
worden we vrolijk van! Op 25 april stopt de
actie.

De moeder van Obed en Jephthe Santa heeft op
3 april alle kinderen en leerkrachten van de
school getrakteerd op hartige oliebollen en
kippenvleugels. Zij deed dit, omdat op 2 april
(tweede Paasdag) het de dag van autisme was.
Hiermee wil zij er op een positieve manier meer
aandacht vragen voor deze groep kinderen.
Haar twee oudste kinderen zijn autistisch. In het
land waar zij vandaan komt (Kongo) worden
ouders van deze kinderen hier negatief op
aangesproken en gepest.
Wij vonden het heel leuk dat zij dit heeft gedaan
en hebben gesmuld van de lekkernijen!

Informatieavond
Op 29 mei organiseren we vanaf 19.30 een
informatieavond voor alle ouders. We willen u
tijdens deze avond meer duidelijkheid geven
over de groepsindeling van het volgende
schooljaar. Er is uiteraard ruimte voor vragen!

Traktatie week van autisme

Verkeersdiploma groep 7

Route 8 eindtoets

Hoera! Groep 7 kan veilig over straat! Alle
kinderen zijn geslaagd voor hun theoretische en
praktische Verkeersexamen. Gefeliciteerd
jongens en meisjes! Wij zijn trots op jullie! Wij
willen ook alle vrijwilligers bedanken die langs
de route hebben gezeten.

Woensdag 18 april maken de leerlingen van
groep 8 de eindtoets ROUTE 8. ROUTE 8 test via
de computer een aantal verplichte onderdelen:
leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging,
begrippenlijst, getallen, verhoudingen, meten
en meetkunde en verbanden. De toets wordt op
school via het internet gemaakt. De toets wordt
in ongeveer 2 tot 3 uur afgenomen. De ROUTE 8
toets is voor ieder kind een unieke toets. Het
niveau van de toets past zich automatisch aan,
aan het niveau van uw kind. Ieder kind
doorloopt op deze manier een eigen route van
vragen. Dit werkt voor uw kind prettig en zal
daarmee minder belastend zijn. Na afname van
de eindtoets ROUTE 8 ontvangt de school de
rapportages van alle kinderen. U ontvangt
vervolgens van de school de rapportage van uw
eigen kind.

Schoolreis 14 juni 2018
Wij hebben er deze keer voor gekozen om met
groep 3 t/m 6 op
schoolreis naar
Diergaarde Blijdorp in
Rotterdam te
gaan. Uiteraard ontvangt
u daarover nog nadere
informatie. Wat wij nu
alvast willen verklappen is de prijs van de reis.
Die is € 25,- per kind. U kunt vanaf nu al betalen
door het bedrag in een gesloten envelop te
doen en daarop duidelijk de naam/namen van
uw kind(-eren) te schrijven en die aan de
leerkracht van uw kind te geven of het bedrag
over te maken op de rekening van de OHC:
NL46RABO0331704404.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Erica
Stehouwer of Meester Kees.

Op vrijdag 20 april heeft groep 7/8
koningsspelen op sportpark de Krom. De
groepen 1 t/m 6 krijgen deze dag het
koningsontbijt aangeboden en zullen daarna
spelletjes in de klas doen. Als u wilt weten wat
de kinderen ontbijten kunt u onderstaande link
gebruiken:
https://www.koningsspelen.nl/koningsontbijt
Sportbreaks
De volgende groepen zijn aan de beurt om een
half uurtje met Come4Sports op het Cruijffcourt
te sporten:
Maandag 16-04
Dinsdag 17-04

Groep 3 (om 10.30!)
Groep 4

Maandag 23-04
Dinsdag 24-04

Groep 5
Groep 6

Vervanging
Woe 25-04
Woe 25-04

Foto’s op de site
Juf Ellen voor groep 1/2
Juf Margriet voor groep 4

Verkeersexamen groep 7
Inloopmiddag project
Paasjubel

Verjaardagen
De volgende
leerlingen feliciteren
we alvast van harte
met hun
aankomende
verjaardag!
16-04
20-04
23-04
24-04

Noél Vliegenthart
Anna van Duijn
Rosalina Hoek
Lies Belles

Er staan weer nieuwe foto’s op de site over de
volgende onderwerpen:

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

Planning
Gr 8
Gr 7
Gr 1/2
Gr 8

18-04
20-04
20-04
27-04
30-04

Route 8 (groep 8)
Koningsontbijt
Koningsspelen groep 7/8
Koningsdag (kinderen vrij)
Meivakantie (t/m 11-05)

Bijbelse geschiedenis
We vertellen deze weken
verhalen uit 1 Samuël. De
volgende bijbelgedeelten
komen aan bod:

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

Volgende nieuwsbrief: donderdag 26 april
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4

