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Agenda
30-01
30-01
05-02
13-02
15-02
18 en 20-2

Sportbreak groep 3/4 en 4/5
Spreekuur Johanna de Voogd
Studiedag leerkrachten Otto
Baron (de leerlingen zijn vrij!)
Spreekuur Johanna de Voogd
Rapport mee
Gespreksavonden

JGT
Johanna de Voogd houdt op 30 januari en 13
februari (8.30-9.00 uur) inloopspreekuur. U bent van
harte welkom als u vragen heeft over de opvoeding
en het opgroeien van uw kind(eren).
Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen zijn begonnen.
Het prentenboek van het jaar is "Een huis voor
Harry".
Juf Joke van de bieb kwam dit leuke prentenboek
voorlezen bij de kleuters en in de groepen 3 en 4.
We deden ook levend memorie en we luisterden
naar het lied van Harry de Kat!
We hebben weer genoten!

Bijbelverhalen
28/01 - 01/02: Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar
het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de
verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht
naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk
van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een
Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo
vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.
04/02 - 08/02: Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind
beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij
het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep
mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan
deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig?
Jezus laat zien wat God voor mensen doet.
Voedselbank
De actie voor de voedselbank was een groot succes.
Iedereen die in de hal binnenkwam zag daar een
tafel vol met lekkers staan!
Van pannenkoekenmix tot chocola, soep en nog veel
meer.
Namens de voedselbank willen we iedereen van
harte bedanken voor de heerlijke spullen!

Letterfeest
Vorige week hebben de kinderen van groep 3 kern 6
afgerond van Veilig Leren Lezen.
Dat betekent dat ze alle letters hebben geleerd!
Reden voor een feestje dus...
Vandaag vierden we daarom het Letterfeest.
Om kwart over 11 stonden er ouders en opa's en
oma's op de stoep van de school.
Zij waren van harte welkom in groep 3.
Het was een gezellig feestje, waarbij de kinderen
een speurtocht deden door de school.
Ze gingen op zoek naar letters en woorden en
maakten de puzzel!
Na de speurtocht was het tijd voor de uitreiking van
het letter-diploma en werd er geproost met
champagne.
Het was een geslaagde ochtend.
Voorstellen politie
Vorige week was de
politie uit onze wijk
bij ons op school. Ze
zijn in alle groepen
geweest om zich voor
te stellen. Wat
vonden veel kinderen
dit spannend! Alle
vragen werden
beantwoord. Als
school hebben we
regelmatig contact
met onze wijkagenten
Jacqueline Coenraad
en Marco Rusman.

Nieuwkomersklas
Zoals u weet hebben we sinds de herfstvakantie
de kinderen van de nieuwkomersklas bij ons op
school.
We hadden verwacht dat deze groep een op zichzelf
staande groep zou zijn, maar nu blijkt dat zij in korte
tijd helemaal bij onze school en team horen. Wij
hebben er een aantal leuke collega’s bij en de
kinderen doen de activiteiten die wij als school doen
graag mee. Wij vinden het een verrijking.

Vervanging
Juf Annemarie wo 6 en 13 februari in groep 1/2

Muziek op school
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben we op school
muzieklessen in samenwerking met de
muziekschool. Deze samenwerking heet: Impuls
Muziekonderwijs. Wij werken met Zingzo!
Dit programma wordt voor een groot deel betaald
vanuit subsidies. Deze bijdrage stopt per 2019-2020.
Dan is het project afgelopen. Nu zijn we in de
evaluatiefase en onderzoeken we hoe we als
leerkrachten zelf muziekonderwijs kunnen geven.
We vinden muziekonderwijs heel belangrijk. Als je
met muziek bezig bent, zijn er veel verschillende
centra in je hersenen tegelijkertijd hard aan het
werk. U wordt op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.

Studiedag
Tijdens de studiedag op 5 februari gaan we als team
aan de slag met coöperatiever werkvormen. Dit zijn
werkvormen die gebruikt worden bij diverse lessen.
Hierbij werken de leerlingen samen in kleine
groepen, volgens specifieke stappen. De
werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling
evenveel inbreng heeft. De leerlingen hebben elkaar
ook nodig om de opdracht goed uit te kunnen
voeren. Zo versterken ze hun eigen leerproces én
dat van de ander. Coöperatieve werkvormen zorgen
voor effectieve leertijd, omdat meer leerlingen
tegelijk actief zijn.
We hopen op een leerzame dag!
Een hartelijke groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag
8 februari.

