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Agenda
15-01
16-01
17-01
22-01
25-01
30-01

Sportbreak groep 3/4 en 4/5
Spreekuur Johanna de Voogd
Bezoek van de wijkagenten in
de groepen
Sportbreak groep 6 en 7/8
Letterfeest groep 3
Spreekuur Johanna de Voogd

De beste wensen voor 2019
Het team van de Otto baron wenst u een fijn en
vooral gezond 2019!

21/01 - 25/01: De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van
hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om
met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven
achter en beginnen opnieuw.
Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als
op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze
bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er
ook nog.
JGT
Johanna de Voogd houdt op 16 en 30 januari (8.309.00 uur) inloopspreekuur. U bent van harte welkom
als u vragen heeft over de opvoeding en het
opgroeien van uw kind(eren).
Opbrengst Ronald McDonald

Voor de kerstvakantie hadden we een collecte
voor het Ronald McDonaldhuis te Leiden.
We hebben hiervoor het mooie bedrag van 114
euro opgehaald.
Iedereen hartelijk bedankt!

Bijbelverhalen
14/01 - 18/01: Een boek over Jezus
Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij
schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt.
Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je
moet vertellen? Johannes denkt er even over na en
begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God
de wereld maakte.

Actie voor de Voedselbank. Een lekker begin!
Aankomende week starten we met een nieuwe
zendingsactie. We doen dit voor de
Voedselbank.
Zoals je misschien nog weet, hebben we vorig
jaar ook een actie voor hen gehouden. Dit was
een groot succes.
De Voedselbank zorgt ervoor dat mensen die dit
nodig hebben, een pakket eten mogen ophalen.
In het pakket zit van alles: groente, brood, rijst
en drinken. En nog wat producten die nodig
zijn.
Wij willen met de actie "Een lekker begin" eten
inzamelen voor de Voedselbank.
Het zou leuk zijn als je iets kiest, wat jij lekker
vindt en waar je blij van wordt! Dan krijgen de
gezinnen een keer een verrassend extraatje.
Denk bijvoorbeeld aan een pak cakemix, zodat
ze een keer een cake kunnen bakken.
Of verwen ze met een pak pannenkoekenmix.

Ben je een chipsmonster, en houd je van
paprikachips, Tuc, borrelnoten of liever
Wokkels?
Wat dacht je van tomatensoep of knakworstjes?
Met rijst, spaghetti en macaroni zit je ook altijd
goed.
IJsjes, melk, fruit en andere vers-producten
moet je thuislaten, dat kan niet.
We zijn heel benieuwd wat jij meeneemt naar
school. Je mag het op de tafel in de hal zetten.
Hopelijk wordt het dan een grote stapel met
lekkers.
De actie start op maandag 14 januari en loopt
tot uiterlijk woensdag 23 januari.
Letterfeest in groep 3!
Op vrijdagmorgen 25 januari vieren de kinderen van
groep 3 het Letterfeest. Het zou leuk als er van elk
kind een ouder (of opa/oma) aanwezig is, om het
feestje mee te vieren.
Uw kind krijgt nog een aparte uitnodiging, maar
schrijf het alvast in de agenda: Letterfeest: vrijdag 25
januari om 11:15 uur in groep 3.

Vervanging
Juf Mieke ma 14 en di 15 jan. in groep 3/4
Juf Gea wo 16, do 17 en vrij 18 jan. in groep 3/4
Juf Margret do 17 en vr 18 jan. in groep 7/8
Juf Annemarie wo 23 jan. in groep 1/2
Politie op school.
De wijkagenten zullen op donderdagmiddag 17
januari komen kennismaken in de klassen. Zij
vertellen dan iets over hun werkzaamheden en
zaken die relevant zijn voor onze
leerlingen.

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

