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Gewoon is bijzonder
Ze komen binnen,
zoals elke dag.
Gaan gewoon zitten,
zoals elke dag.
Zijn zoals altijd,
zoals gisteren
zoals morgen
net als vandaag.

Week 36: 3 t/m 7 september 2018
Wie ben jij eigenlijk?
Exodus 1 en Exodus 2: 1-22
Mozes wordt door zijn moeder in een mandje gelegd
en gevonden door de dochter van de farao. Hij hoort
bij het Hebreeuwse volk, maar groeit op in het paleis.
Wie is hij eigenlijk: een Hebreeër of een Egyptenaar?
Als Mozes ziet hoe een slaaf wordt mishandeld, slaat
hij een Egyptenaar dood. Hij moet vluchten.

Ik loop gewoon met ze mee
niets bijzonders.
Niets bijzonders?
Elke gewone dag is bijzonder.
Elk kind is speciaal.
Elk moment is uniek.
Elke ontmoeting is nieuw.
Elk gesprek is opmerkelijk.
Elke minuut is er nog nooit geweest.
Het lijkt zo gewoon.
Zo gewoon dat dát al bijzonder is.
Maar wie in het kleine het grote niet ziet
en in het gewone het bijzondere niet
die mist het wonder dat rond hem geschiedt.

Bijbelverhalen
Week 35: 27/08- 31/08
De verloren zoon
Lucas 15: 11-32
De eerste schoolweek staat helemaal in het teken
van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit verhaal
wordt in de groepen een aantal keer verteld: eerst
het verhaal van de verloren zoon, dan het verhaal
van de bezorgde vader en tenslotte het verhaal van
de balende broer. Zo bekijken de kinderen het
verhaal vanuit verschillende perspectieven.

Week 36: 3 t/m 7 september 2018
Ik heb jou nodig!
Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31
God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van
Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk
moet laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het
niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron
gaat met hem mee.

Fruitdagen
De fruitdagen zijn komend jaar nog steeds
maandag, woensdag en vrijdag. Het is de bedoeling
dat de kinderen op deze dagen in plaats van een
koek, fruit mee naar school nemen. Elke dag mag
natuurlijk ook!
We zouden het fijn vinden als de kinderen water
drinken.

Water

Kinderen brengen in groep 3

Op woensdag 4 september wordt aan de waterleiding
gewerkt rondom de school. We hebben van Dunea
het advies gekregen om 4 dagen lang geen water uit
de kraan te drinken. Vanaf maandag 10 september is
het water uit de kraan weer drinkbaar.

Tot de herfstvakantie mogen kinderen van groep 3
nog naar de klas gebracht worden. De deur gaat tien
minuten voor tijd open. Na de herfstvakantie mogen
de kinderen van groep 3 niet meer naar de klas
gebracht worden. Ze mogen dan, net als de andere
groepen, om 8.25 en 12.55 met de eerste bel naar
binnen. Om 8.30 en 13.00 gaat de tweede bel en
beginnen de lessen.

Welkom op de Otto Baron
Even voorstellen: Carla Westerbeek
Beste ouders, graag stel ik mij even aan u voor. Mijn
naam is Carla Westerbeek en met ingang van dit
schooljaar werk ik op de Otto Baronschool; samen
met juf Corine geef ik les aan groep 4-5.
Ik werk sinds 1982 in het onderwijs en heb
verschillende functies gehad.
Met mijn man woon ik in Voorhout. Wij hebben twee
kinderen die al enkele jaren het huis uit zijn. Als ik niet
aan het werk ben, vind ik het leuk om een eind te
fietsen, een boek te lezen, iets lekkers te koken of in
de tuin te werken. In de vakanties ga ik graag op reis.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 11 september komt de schoolfotograaf op
school. Er worden groepsfoto’s, individuele foto’s en
foto’s van broertjes/zusjes gemaakt.
Ook kunt u
NA schooltijd (15.00u) met
broertjes/zusjes die nog niet of niet meer op onze
school zitten, op de foto gaan. Er hangt vanaf dinsdag
4 september t/m vrijdagmorgen 7 augustus a.s. een
lijst waarop u kunt intekenen. Deze lijst hangt in de
hal/gang bij de directiekamer.

Informatieavond

Even voorstellen: Kelly Schouten
Mijn naam is Kelly Schouten. Ik ben 20 jaar en woon
in Katwijk. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als
onderwijsassistent.
In deze periode ben ik iedere maandagochtend en
vrijdagochtend aanwezig in groep 3/4, om de
leerlingen extra ondersteuning aan te bieden. Over
een tijdje ben ik ook aanwezig in de klas bij de
kleuters en in groep 4/5.
Een extra hulp in de klas, komt altijd van pas!
Na schooltijd werk ik ook bij BSO de Duintoppers. Dit
doe ik op maandag, dinsdag en donderdagmiddag.
Ik heb er veel zin in, het wordt een leuk jaar

Op dinsdag 4 september is onze informatieavond. We
nodigen u van harte uit in de groep van uw
zoon/dochter. De leerkrachten vertellen hoe er in de
klas gewerkt wordt, welke onderwerpen er dit
leerjaar aan bod zullen komen en wat u als
ouder/verzorger kunt verwachten van dit leerjaar.
Ook kunt u vragen stellen.
We vinden het belangrijk dat u weet wat er op school
gebeurt. Voor uw kind werkt het stimulerend als u
weet wat hij of zij op school doet. We hopen dat u
allemaal komt op dinsdag 4 september.

Aftrap van het nieuwe schooljaar
Houd woensdag 5 september om 8.30 uur vrij in uw
agenda. Als u moet werken mag u misschien die dag
een uurtje later beginnen, want we willen het
schooljaar graag samen met u en uw kinderen
officieel beginnen. We doen dit met een gezamenlijke
startactiviteit. Voor ons, maar ook voor uw kind is het
belangrijk dat u erbij bent! Voor koffie en thee wordt
gezorgd.

Schoolgids en planning
Volgende week wordt de schoolgids digitaal
verstuurd en vervolgens op de website geplaatst.
Indien u dat wenst kunt u bij de directie een papieren
versie halen. In de schoolgids staat tevens de
jaarplanning vermeld.

Planning
04-09
05-09
10-09
11-09
11-09

Informatieavond alle groepen
Startbijeenkomst met ouders
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Schoolfotograaf

Kennismakingsgesprekken
U kent uw kind als geen ander. Daarom houden we
aan het begin van elk schooljaar kennismakingsgesprekken. In 10 minuten kunt u aan de leerkracht
van uw kind vertellen over uw zoon of dochter.
waarvan u vindt dat het voor de leerkracht belangrijk
is om te weten. Houd alvast een plekje vrij in uw
agenda op 10 en 11 september.

Spreekuur JGT
Als u vragen heeft over de gezondheid, het opgroeien
of de opvoeding van uw kind(eren), kunt u na de
zomervakantie elke donderdag van 11.30 tot 12.30
uur terecht bij Renate Mens of Daisy van den Broek.
Zij werken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij
bieden een luisterend oor en kunnen met u
meedenken in het zoeken naar geschikte
oplossingen. U vindt hen bij de ingang van de
peuters/kleuters. Het gesprek kan plaatsvinden in
Trefpunt de Molen.

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14
september.

