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Agenda
19-11 Lootje trekken (groep 5-8)/
Leerlingenraad
20-11 Sportbreak groep 3/4 en 4/5
22-11 Juf Carla voor groep 4/5
23-11 Rapporten mee (groep 3-8)
27-11 Sportbreak groep 6 en 7/8/
Rapportavond
29-11 Rapportavond
30-11 Surprise inleveren/nieuwsbrief
04-12 Surprises bewonderen (ouders van
harte welkom!)
Bijbelverhalen
19/11 - 23/11: Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw
verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar
wordt het er beter van als je geweld gebruikt?
26/11 - 30/11: Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren
mogen niet afgeknipt worden, want dat is het
teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft
aandringen, vertelt Simson het haar toch.
Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren
zodat Simson zijn kracht verliest.

Lootje trekken
Op maandag 19 november gaan we met de
leerlingen van groep 5-8 lootje trekken. Het is
goed om alvast na te
denken welk cadeautje je
wilt krijgen. We hanteren
het bedrag van €5,00.

Surprises
De leerlingen van groep 5-8 gaan surprises voor
elkaar maken. Omdat we deze graag aan elkaar
willen laten zien, kunt u op dinsdag 4 december
om 15.00 uur inlopen in de school om de
gemaakte kunstwerken te bewonderen. De
surprises moeten op vrijdag 30 november zijn
ingeleverd.
Nieuws van de kleuters
Dinsdagmiddag 6 november hebben de kleuters
een herfstwandeling in het Panbos gemaakt. Elk
groepje kreeg een blad met zoekopdrachten en
een plastic tas mee om spullen in te verzamelen.
Wat hebben we genoten van de prachtige
herfstkleuren en het lekkere weer. Natuurlijk
was er ook tijd om te spelen in de speeltuin.

Maandagmiddag 12 november vertrokken de
kleuters naar het Dorpshuis in Valkenburg voor
de voorstelling ’Maarten Mus vliegt er op uit’.
Maarten is een musje die op zoek gaat naar een
hele speciale bloem: De Victoria Amazonica. Dit
is de mooiste bloem van de wereld die eens in
de duizend jaar bloeit. Maarten Mus nam ons

mee op een verre reis. Wat was het een mooi
verhaal, en niet te vergeten heel leerzaam!

Een hartelijke groet van het team van De
Duinroos, locatie Otto Baron!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30
november.

