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Vervanging
Juf Annemarie woensdag 13 februari in groep 1/2

Agenda
12-02
13-02
15-02
19-02
18 en 20-02
25-02/01-03

Sportbreak groep 6 en 7/8
Spreekuur Johanna de Voogd
Rapport mee
Sportbreak groep 3/4 en 4/5
Gespreksavonden
Voorjaarsvakantie

Bijbelverhalen
Week 7: 11 t/m 15 februari 2019
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
In de verhalen van deze week gaat het over mensen
die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van
Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een
vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus
gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden.
In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar
dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid
kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven
gevaar loopt.
Week 8/9: 18 feb. t/m 1 maart 2019
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou
je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas.
De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat
echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan
zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen
ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in
dit verhaal?
JGT
Johanna de Voogd houdt op 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).

Uit de leerlingraad
Op maandag 28 januari was de tweede vergadering
van dit schooljaar. De leerlingen uit de diverse
groepen hebben een aantal wensen in de ideeën box
gedaan. Sommige zijn grappig maar helaas niet
haalbaar, bij andere wensen hebben we langer stil
gestaan. Inmiddels is de felbegeerde klok
aangeschaft en opgehangen in de tussen hal richting
het kleuterlokaal. De klok is zichtbaar vanaf het
plein. In april zal de volgende vergadering zijn.
Voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd
Op zaterdag 4 februari waren de voorrondes voor de
Nationale Voorleeswedstrijd. De
voorleeskampioenen van maar liefst 17 basisscholen
uit Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk traden voor het
voetlicht. Ze lazen een fragment voor uit een
favoriet kinderboek. De voorlezers zijn afkomstig uit
de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Op school
wonnen zij de voorleeswedstrijd en zij zijn dan ook
allen in het bezit van de titel 'Voorleeskampioen van
de school'.
Maar wie was de beste? Dit was een moeilijke taak
voor een deskundige jury bestaande uit: Anita de
Jager (docent Nederlands en coördinator
leesonderwijs Vakcollege Rijnmond), Corien van
Starkenburg (wethouder Zorg en Ondersteuning) en
Fijke van den Oever (mede-eigenaar van boekhandel
Het Baken).
Eva Ritsema heeft de eer van Otto Baron verdedigd
en heel mooi voorgelezen. Helaas hoorde zij niet bij
de winnaars, maar wij zijn wel heel trots op jou!

Ei middag
Afgelopen maandagmiddag hadden de kinderen van
groep 3/4 bij juf Barbara een "ei-middag".
We hebben deze middag gewerkt over de letter EI.
Deze EI noemen we de warme ei of korte ei.
We zongen de ei-rap en we luisterden naar het ei
verhaal.
Zo kunnen we de woorden die een korte ei hebben,
beter onthouden.
Daarna hebben we een ei in een eierdop gevouwen
en zochten de kinderen woorden met "ei" in
tijdschriften.
De middag sloten we af met kookles. Er werden
eieren gekookt en daar een lekker hapje van
gemaakt.
Het was een KEI leuke middag.

gesloten. Er wordt gestaakt omdat er een tekort is
aan leerkrachten en de werkdruk te hoog is. Er zijn
extra investeringen nodig, daarom voert ook onze
school actie!
Gratis boek voor leerlingen groep 7/8
Vanaf vandaag, vrijdag 8 februari, kunnen alle
leerlingen van groep 7 en 8 uit de gemeente Katwijk
gratis een boek ophalen bij de The Read Shop
Katwijk.
De landelijke campagne ‘Geef een boek
cadeau’ heeft als missie kinderen op te
laten groeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur.
De gemeente Katwijk stelt dit jaar 1.600 gratis
boeken beschikbaar voor alle leerlingen van de
groepen 7 en 8.
Het jeugdboek van 2019 is ‘Kruistocht in
spijkerbroek’ van Thea Beckman.
De boeken kunnen door inlevering van bijgaande
vouchers vanaf vandaag tot en met 9 maart worden
opgehaald bij The Read Shop Katwijk,
Noordzeepassage 105.
The Read Shop Katwijk
Noordzeepassage 105
E-mail: katwijk@readshop.nl

Studiedag
Afgelopen dinsdag 5 februari hebben we weer veel
geleerd over coöperatieve werkvormen. We hebben
zelf ook hard aan het gewerkt. We hebben geoefend
met ‘de placemat’, ‘zoek iemand die……’, ‘mix en
ruil’ en mix en koppel. De voordelen van coöperatief
werken zijn:
 Het daagt leerlingen actief uit
 Verschillen tussen leerlingen kunnen worden
benut als kansen om van elkaar te leren
 Het levert een bijdrage aan het realiseren
van een goed pedagogisch klimaat
 Leerlingen oefenen communicatie en sociale
vaardigheden
 Kinderen leren rekening houden met elkaar

Geef een boek cadeau!
Lekker lezen is leuk. En helemaal met deze leuke
actie! Bij de boekwinkels kun je nu voor maar 2,50
het jeugdboek kruistocht in spijkerbroek kopen.
Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur
over vriendschap, wreedheid en geloof. Het neemt
je mee door Europa in het jaar 1212.
Een leuk boek om iemand cadeau te geven. Of houd
hem lekker zelf!

Staking vrijdag 15 maart
Vanuit het nieuws heeft u vast wel begrepen dat er
weer een landelijke staking zal plaatsvinden op
vrijdag 15 maart. Ook de Otto Baron is die dag

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

