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Agenda
25-02/01-03
05-03
12-03
13-03
27-03

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

Bijbelverhalen
Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17
Ik ben er voor jou
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een
wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze
beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden
blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een
plant alleen kan
groeien als hij
verbonden blijft met
zijn wortels, zo kunnen
mensen alleen groeien
als ze verbonden
blijven met God.
Week 11: 11 t/m 15 maart 2019
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44
Als je bang bent
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus
en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood
willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek
gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek
is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te
gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf
van Lazarus gebeurt een wonder.
Vervanging
Juf Annemarie woensdag 6, 13 en 20 maart in groep
1/2

JGT
Johanna de Voogd houdt inloopspreekuur op 13 en
27 maart (8.30-9.00 uur). U bent van harte welkom
als u vragen heeft over de opvoeding en het
opgroeien van uw kind(eren).
Kom in de klas
We organiseren van vrijdag 8 maart tot donderdag
14 maart ‘Kom in de klas’. U bent deze week van
harte uitgenodigd om mee te doen met één van de
lessen die uw kind krijgt. Het doel van deze week is
om u als ouders te laten zien (en beleven!) hoe uw
kinderen op de Otto Baron les krijgen.

Gegevens
Bij ziekte van uw kind is het belangrijk dat we u als
ouder gemakkelijk kunnen bereiken. Daarom is het
fijn als u ons diverse telefoonnummers doorgeeft.
Ook van adreswijzigingen zijn we graag op de hoogte
Jongleren in het verkeer
Zes weken lang werkten de kleuters en de peuters
samen aan het project; “Jongleren in het verkeer”.
Zij lazen, zongen en werkten over dit thema en
deden ook elke week gezamenlijk een activiteit. Dit
project is gezamenlijk afgesloten met een inloop.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden
kwamen op donderdag 21 februari kijken naar de
werkjes van hun kind en natuurlijk ook van de
andere kinderen en peuters.

KOK kinderopvang
Als uw kind naar KOK Kinderopvang gaat, is het fijn
als de leerkracht daarvan weet. Wilt u aan de
leerkracht van uw kind doorgeven op welke dagen
hij of zij naar de BSO gaat? Op deze manier kan de
overdracht voor uw kind(eren) van school naar de
BSO goed en soepel verlopen.
Activiteiten in de
voorjaarsvakantie:
Voetbaltoernooi op Cruyffcourt
Op het Cruyffcourt wordt woensdag 27 februari een
6 tegen 6 voetbaltoernooi georganiseerd. Dit
toernooi geldt als voorronde voor het landelijke
toernooi van de Cruyff Foundation. Deelname is
mogelijk voor jongens en meisjes van 10 t/m 12 jaar.
Naar het voetbal zijn er springkussens, muziek, een
loterij met prijzen en koffie voor ouders en
belangstellenden. Het begint om 13.00 uur. Teams
(minimaal 6 en maximaal 10 spelers) kunnen zich
aanmelden bij Pascal van der Plas: 06-57841112
Vakantie Bijbel Club
In de voorjaarsvakantie is er weer Vakantie Bijbel
Club!
Waar?
Het Anker, Voorstraat
Wanneer? Donderdag 28 februari van
10.00-12.00 uur
Wie?
Alle kinderen van 4-12 jaar
Wat?
* 4-8 jaar: Bijbelverhaal, knutselen en
poppenkast
* 8-12 jaar: Bijbelverhaal, bijbelquiz en
knutselen

15 maart 2019: landelijke onderwijsstaking
In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland,
“Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt in
het onderwijs.
In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende
gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit
vooralsnog weinig verbetering in. In de media was al
aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt
voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor
een vierdaagse schoolweek.
Een structureel tekort aan leerkrachten en geen
enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel
Nederland voor. Dat kan zo niet langer! Ook onder
onderwijsondersteuners en directeuren ontstaan
tekorten.

Het team op school moet in staat gesteld worden
om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt
investeringen. Het kabinet zal prioriteit aan het
onderwijs moeten geven, salarisachterstanden
moeten worden ingelopen en investeringen dienen
op korte termijn plaats te vinden. Ook het personeel
bij ons op school kiest ervoor om dat signaal kracht
bij te zetten en zal in de actieweek (11 t/m 15 maart)
het werk neerleggen op vrijdag 15 maart en op het
Malieveld in Den Haag laten zien dat het ons
menens is.
Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt
gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan.
Dat is lastig. Nog lastiger wordt het echter als er
steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen
naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen
bevoegde leerkrachten zijn.
Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd
of verdeeld over andere klassen, waardoor
leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht
op hebben.
Misschien is het bij ons op school nog niet zo slecht
gesteld, maar kijkt u vooral eens mee op
www.hetlerarentekortisnu.nl
Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen, dat
als we richting de Provinciale Staten- verkiezingen,
resultaat kunnen boeken er al deze kabinetsperiode
een begin gemaakt kan worden met kiezen voor
onderwijs en dat er daadwerkelijk geld voor
onderwijs wordt vrijgemaakt.

Een hartelijke groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag
18 maart (i.v.m. onderwijsstaking)

