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Agenda
17-12
18-12

Kerststukjes maken groep 3-6
Kerststukjes maken groep 7/8
Nieuwkomersklas en taalklas
Spreekuur Johanna de Voogd
20-12
Kerstviering in de klas/
Ouders welkom op het plein
24-12/06-01 Kerstvakantie
07-01
Eerste schooldag in het
nieuwe jaar

Bijbelverhalen
03/12 - 07/12: Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in
zijn land moeten geteld worden. Precies als hij
klaar is met tellen, laat God een kind geboren
worden. Dat kind telt voor de keizer misschien
nog niet mee, maar hij zal de wereld
veranderen.
10/12 - 14/12: Wie wijst jou de weg?
Matteüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar
Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning.
Een ster wijst hen de weg en de profeet Micha
vertelde al eeuwen eerder waar de messias
geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en
Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn
droom waar ze naartoe kunnen gaan.

Johanna de Voogd van het JGT houdt
spreekuur
Van 8.30 – 9.00 kunt u binnenlopen op
18 december
Kerststukjes maken
De kinderen uit de groepen 3-8 en de
nieuwkomersklas en taalklas gaan op 17 en 18
december kerststukjes maken in de klas.
Wilt u het volgende aan uw kind meegeven:
 Bakje
 Kaars
 Versiering
 Oasis (steekschuim)
 Kerstgroen
Er is ook wat groen op school.
Een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld. Dit bedrag
zal geschonken worden aan
het Ronald McDonald-huis.
We hebben nog wel hulpouders nodig. Groene
vingers zijn niet nodig, wel enthousiasme en
hulpvaardigheid!
Vrijdag krijgen de kinderen het kerststukje mee
naar huis.
Kerstkaarten
Sommige kinderen vinden het fijn om
kerstkaarten te geven aan medeleerlingen. Dit is
natuurlijk een mooi gebaar. Omdat we het niet
fijn vinden om hier lestijd aan te besteden,
mogen de kaarten voor de hele klas op het
schoolplein na schooltijd worden uitgedeeld. Als
uw kind alleen aan vriendjes of vriendinnetjes
wil uitdelen, mogen zij de kaarten na schooltijd
thuis bezorgen bij hen.
Vanuit de MR
Met twee vergaderingen achter de rug zijn er al
diverse onderwerpen gepasseerd. In de kou van
november hebben we bijvoorbeeld gesproken
over een ‘Beleid warm weer’. Ook hebben we

gesproken over de werkdruk, het
tevredenheidsonderzoek, het IKC en de
buurtkamer.
Om de buurtkamer goed te laten draaien en
veel in te laten gebeuren zijn er ook vrijwilligers
nodig. Wist u dat dit ook als een stage kan?
Weet u nog iemand, geef het door of promoot
de buurtkamer bij die student!
Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Duin- en Bollenstreek is op zoek naar nieuwe
vertegenwoordigers (leerkrachten en ouders)
voor in de Ondersteuningsplanraad (OPR),
onder andere vanuit Prohles zijn beide vacant.
De OPR vergadert 5x per jaar. Bent u geprikkeld
en wilt u meer weten of uzelf opgeven, laat het
ons of de (adjunct)directeur weten! U kunt ook
kijken op

Leerplicht
Alle kinderen in Nederland hebben recht op
onderwijs. Zo krijgen zij de kans zich te
ontwikkelen en een positieve basis te leggen
voor hun toekomst. Op school zetten wij ons in
om schoolverzuim tegen te gaan. Daarom zijn
we terughoudend in het zomaar vrij geven van
leerlingen. Als u meer informatie wilt over het
aanvragen van verlof, leest u dat in onze
schoolgids op pagina 36. Op de site van het
Regionaal Bureau Leerplicht kunt u ook
inlichtingen vinden.
www.rbl-hollandrijnland.nl

https://www.swv.db.nl/Ondersteuningsplanraad.

Sinterklaas.

Foto-impressie
Hieronder vindt u een paar foto’s van het
sinterklaasfeest. Op site staan er nog veel meer.
Daar vindt u ook foto’s van:
Doe-dagen Rijnmond.
Duna Atelier groep 7/8.
Schoolontbijt.

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

