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Agenda
04-12
04-12
04-12
05-12
11-12
13-12
17-12
18-12
20-12

Inloopspreekuur JGT
Inloop voor ouders 15.00 uur
Sportbreak groep 3/4 en 4/5
Sinterklaasfeest!
Sportbreak groep 6 en 7/8
Inloopspreekuur schoolarts
Kerststukjes maken groep 3-6
Kerststukjes maken groep 7/8
Kerstviering in de klas

Bijbelverhalen
03/12 - 07/12: Tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer:
dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat
cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn
verwondering wordt nog groter als in de tempel
een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij
een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek
van een engel: Zij, een gewoon meisje uit
Nazaret, wordt de moeder van Jezus.
10/12 - 14/12: Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat
is de dag van zeven plus één, de dag van de
volheid en dan nog net iets meer. De profeet
Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens
die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren
worden in Betlehem, de stad van koning David.

Johanna de Voogd van het JGT houdt
spreekuur
Van 8.30 – 9.00 kunt u binnenlopen op de
volgende dagen:
Dinsdag 4 en 18 december
Inloopspreekuur schoolarts
Op donderdag 13 december kunt u binnenlopen
van 8.30 – 9.00. Heeft u zorgen, vragen of
twijfelt u, dan is het inloopspreekuur iets voor
u!
Sinterklaas
Afgelopen dinsdagnacht, zijn de pieten op
school geweest om de schoenen te vullen.
De volgende ochtend waren niet alleen de
schoenen gevuld met een heerlijke letter, maar
waren er ook rommelpieten geweest!
Gelukkig hebben de kinderen goed geholpen
met opruimen en zagen de klassen er weer snel
picobello uit.
Die nacht hebben de pieten ook lezen geleerd,
met het leesplankje en de pietenplaatjes.
Dit was ook te zien in het Sinterklaasjournaal.

Hij komt, hij komt……
Op 5 december zal Sint Nicolaas een bezoek
brengen aan de Otto Baron!
De Sint en zijn Pieten zullen rond 8:40 uur
aankomen. We staan met de kinderen op de
stoep van de Asterstraat.
U bent van harte welkom om te komen kijken!
Daarna mogen de kleine broertjes en zusjes de
Sint een hand geven in de hal van de school.
We kijken uit naar deze feestelijke dag!

voor kinderen, maar ook ouders zijn van harte
welkom.
Rapportavonden
Wat fijn dat bijna alle ouders gehoor hebben
gegeven aan de oproep om samen met de
leerkrachten over het rapport van uw kind te
praten. Er zijn goede gesprekken gevoerd.
Een dringend verzoek aan de ouders die niet
aanwezig konden zijn op deze avonden: Graag
z.s.m. contact opnemen met de leerkracht van
uw kind, zodat er alsnog een gesprek kan
plaatsvinden.

Vertrouwenspersoon
Onderstaand praatje heeft
juf Annelies afgelopen
week in de groepen 3 t/m 8
gehouden:
Soms overkomen je heel
vervelende dingen of gaat
iets helemaal mis. Je hebt
veel ruzie met iemand op school of thuis, je
wordt vaak gepest of er gebeuren andere
dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je
wilt dat het stopt, maar je wilt het ook geheim
houden.
Je kan verschillende dingen doen:
* Je kan erover praten met je ouders, een goede
vriend of vriendin
* Je kunt naar je juf of meester gaan, die zal je
altijd proberen te helpen
Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je
op school altijd bij juf Annelies terecht, want zij
is onze “intern vertrouwenspersoon”. Zij wil
naar je luisteren en samen met jou een
oplossing zoeken. Je mag altijd naar haar
toekomen. Is dit lastig, dan kan je altijd een
briefje met je naam en groep in de ‘bus’ op
school doen. Dan komt juf Annelies naar jou
toe. Zij werkt op dinsdag, woensdag en
donderdag.
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat
alles goed met je gaat. Maar als je wilt komen
praten ben je altijd welkom! Dit geldt niet alleen

Surprises
Vandaag hebben de leerlingen van groep 5-8
hun surprises gebracht op school. 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.

ZOA Kruidnoten actie.
De kruidnotenactie was een groot succes.
In totaal zijn er 153 zakken kruidnoten verkocht!
Dat betekent dat er 382,50 euro is opgehaald,
een fantastisch mooi bedrag.
Bedankt allemaal!!

Een hartelijke groet van het team van De
Duinroos, locatie Otto Baron.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14
december.

