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Agenda
07-11
Nationaal schoolontbijt
06-11
Sportbreak groep 3/4 en 4/5
12-11
Voorstelling groep 1 en 2
13-11
Sportbreak groep 6 en 7/8
16-11
Nieuwe nieuwsbrief
Start schoolfruit in week 46 (12/16 nov.)

Bijbelverhalen
05/11 - 09/11: Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft
Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen,
maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt
God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt
het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze
door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar,
hier begint het nieuwe leven.
12/11 - 16/11: Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet
dat het altijd goed gaat. Er breken donkere
tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij
zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens
Gods wet. De Israëlieten worden overheerst
door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel
bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal
een zoon krijgen en hij zal een begin maken met
de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam.

Nationale schoolontbijt
A.s. woensdag 7 november doet de Otto Baron
mee aan het Nationale Schoolontbijt. We gaan
gezond en gezellig ontbijten in de schoolzaal.
Met speciaal lesmateriaal leren de leerlingen
alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en
belangrijk het is om de dag gezond te starten.
Kijk voor meer informatie op
www.schoolontbijt.nl
Vervanging
Donderdag
Woensdag

08-11 juf Carla voor groep 4/5
14-11 juf Elise voor groep 1/2

Spannende zoektocht van een kleine mus
De kinderen van groep 1 en 2 gaan op
maandagmiddag 12 november naar de
voorstelling ‘Maarten Mus vliegt er op uit’ in het
Dorpshuis in Valkenburg. Ze doen dit onder
schooltijd.
Maarten Mus heeft zijn vader verloren aan een
havik. Hij wil zijn moeder troosten met roze
bloemblaadjes van de bijzondere bloem Victoria
Amazonica. Maar ... deze lelie bloeit maar één
nacht in de tien jaar, heel ver weg in een diep
bos. Hoe komt hij nu aan zo’n bloem?
Deze voorstelling is onderdeel van Kijk/Kunst en
wordt georganiseerd door Kunstgebouw.
Meer informatie over het project vindt u in de
schoolgids en op de website
https://www.kunstgebouw.nl/
Studiedag Otto Baron
Afgelopen maandag waren de leerlingen vrij,
maar de leerkrachten zaten gewoon in de
schoolbanken! Wij hebben veel geleerd over het
vak begrijpend lezen. We hebben weer nieuwe
technieken geleerd om het nog beter aan de
leerlingen uit te leggen.

Project
Wat hebben we veel geleerd, gelezen en plezier
gehad tijdens het project van de
Kinderboekenweek. We hadden het vriendjeszoekspel gedaan en de spelletjesmiddag. De
kleuters zijn ook nog naar het
Kinderboekenmuseum in Den Haag geweest. Juf
Joke (van de bieb) heeft in alle klassen een
spannend boek gelezen.

Zendingsproject: "Kruidnotenactie voor ZOA".
Afgelopen woensdag zijn wij gestart met
de (h)eerlijke kruidnotenactie voor ZOA.
Misschien weet u het nog van vorig? ZOA is een
organisatie die zich inzet voor
vluchtelingenhulp. Door oorlog en rampen zijn
er veel mensen op de vlucht en ZOA helpt met
praktische zaken als voedsel en water.
Als school willen we graag een steentje
bijdragen om kinderen in nood te helpen. We
gaan dit doen door kruidnoten te verkopen. De
kinderen gaan op pad om aan bekenden te
vragen of zij één of meerdere zakken kruidnoten
willen kopen.
De kinderen krijgen de zakken kruidnoten mee
als zij het bedrag betaald hebben bij hun
juf/meester. De zakken met kruidnoten kosten €
2,50 per zak! Hiermee steunt u dan onze actie
en u geniet van deze (h)eerlijke kruidnoten. Dat
smaakt extra lekker!
De actie is gestart op woensdag 31 oktober en
eindigt op vrijdag 9 november (Op = op!)

De knallende afsluiting was op donderdag 18
oktober met een voorleeswedstrijd. Alle
leerlingen waren in de schoolzaal aanwezig om
ademloos te luisteren naar vier voorleeskanjers
uit groep 7 en 8. Uiteindelijke heeft de jury
besloten dat Eva de winnares was. Rick, Julian
en Anna hebben ook hun best gedaan!

Techniek(groot-)ouders gevraagd in groep 1/2
Juf Els is op zoek naar handige ouders (opa’s
/oma’s) die zo af en toe willen helpen bij
technieklessen. U hoeft er geen speciale
vaardigheden voor te hebben. Als u hier in
interesse hebt, kunt u contact opnemen met juf
Els.
Elk kind doet mee
Ouders met beperkte financiële mogelijkheden
kunnen via
https://www.elkkinddoetmee.nl/katwijk een
aanvraag doen voor een kindpakket van
Stichting Leergeld. Met het kindpakket kunnen
kinderen deelnemen aan activiteiten op het
gebied van educatie, sport en cultuur. Sinds de
start in februari dit jaar zijn al meer dan 500
kinderen uit Katwijk geholpen.
Een hartelijk groet van het team van De
Duinroos, locatie Otto Baron!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16
november.

stelt zich voor!
Wij vormen de leerlingenraad 20182019 van de Otto Baron. Het
komende schooljaar zullen we
meedenken over de vraag hoe we
onze school nog beter en leuker
kunnen maken. We hebben in onze
klassen een Ideeënbus gezet zodat
onze klasgenoten ook mee kunnen
denken. We komen minstens vier
keer per jaar bij elkaar om de ideeën
te bespreken en mee te geven aan de
meesters en juffen. Onze eerste
vergadering vindt plaats op maandag
12 november.
Groep 5
Mijn naam is Adam. Ik hou heel veel van karate en gamen. De sport waar ik op zit is voetbal. Nu even
waarom ik bij de leerlingenraad wilde zitten: omdat ik goed kan nadenken en kan onthouden en ik heb
hele goede ideeën voor deze school.
Groep 6
Hoi, ik ben Tess en Ik ben 9 jaar oud en ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat het mij
gewoon leuk leek om dingen mee te beslissen voor de school. Mijn hobby is: ik ga op turnen. Ik heb er
echt heel veel zin in!
Ik ben Elin en ik ben 9 jaar en ik word bijna 10 jaar. Mijn hobby is turnen. Ik wil in de leerlingenraad
omdat ik het leuk vind om over de dingen te praten voor school.
Groep 7
Ik ben Boaz. Ik hou van voetballen, gitaar spelen en gamen. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te
zitten. Ze hebben me nodig, want ik vind het leuk om ergens over te praten en ik ben daar ook goed in.
Groep 8
Ik ben Demi en ik ben 12 jaar oud, 2 juni ben ik jarig. Ik heb een broertje van 4 jaar, Levi en een zusje
Zoë van 9 jaar. Ik ben er dol op naar hun mening te luisteren. Ik hou van vergaderen en ik ben heel
creatief en ben heel serieus maar ook weer niet. Dit is mijn verslag en ik heb er zin in. Dit jaar is voor de
leerlingenraad!

