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Agenda
19-03
26-03
27-03
01-04
05-04
12-04
17-04
18-04

Sportbreak groep 6 en 7/8
Geen sportbreak
Spreekuur Johanna de Voogd
Verkeersexamen groep 7
Open Huis
Koningsspelen/sportdag
Route 8 (eindtoets)
Paasviering in de klassen

Bijbelverhalen
Week 12: 18/03 - 22/03
Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel
mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij
doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het
maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt
aan Jezus’ optreden.

Week 13: 25/03 - 29/03
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Moet het echt?
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan
gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer
opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt
Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen.
Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn
leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als
je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.
Vervanging
Juf Annemarie woensdag 20-03en 03-04 in groep 1/2
JGT
Johanna de Voogd houdt inloopspreekuur op 27
maart en 10 en 24 april (8.30-9.00 uur). U bent van
harte welkom als u vragen heeft over de opvoeding
en het opgroeien van uw kind(eren).

NAW-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.
Sokkenactie

Je hebt het vast al gezien? De waslijnen in de
school hangen al vol met sokken. Het ziet er
gewoon feestelijk uit, al die mooi gekleurde
sokken!
Ze hangen er in veel soorten en maten. Er
worden zelfs nog sokken gebreid door een oma,
die zijn nog in de maak. Leuk!!
De waslijn is nog lang niet vol, er kan altijd nog
wat bij. Dus heb je nog een nieuw paar
sokken of een oud omaatje die breien kan?!
Neem ze mee naar school!

Kom in de klas
Vorige week stonden de deuren van de klassen
open. Er waren veel ouders in de school. Zij deden
mee met de lessen. We hebben allemaal hard
gewerkt. Soms zelfs zo hard, dat we zagen dat de
methodes van rekenen niet altijd de juiste
antwoorden gaven!

Kunstmenu "Zet hem op"
Dit was het thema van Kunstmenu voor groep
3/4 en 4/5. In deze groepen kwam juf Stephanie
een gastles beeldende vorming geven.
Ze kwam met een koffer vol leuke hoedjes!
Wanneer zetten we een hoed of pet op?
Soms voor de lol of voor kou, maar ook bij
sommige beroepen hoort hoed of pet.
We gingen ook zelf aan de slag en alle kinderen
maakten zelf een mooie hoed.
We knipten en plakten met rietjes, veertjes,
kralen en lapjes. Aan het eind van de dag, toen
alle hoedjes klaar waren, hebben we een
hoedenparade door de school gelopen.
Het was een leuke dag!

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
21/10/19
Kerstvakantie
23/12/19
Voorjaarsvakantie
24/02/20
Pasen
10/04/20
Meivakantie
27/04/20
Hemelvaart
21/05/20
Pinkstervakantie
01/06/20
Zomervakantie
20/07/20

-

25/10/19
03/01/20
28/02/20
13/04/20
05/05/20
22/05/20
03/06/20
28/08/20

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

Open Huis
Op vrijdag 5 april houdt de Otto Baron samen met
PSZ Bibelebons Open Huis. Kent u mensen in de wijk
die jonge kinderen hebben, dan mag u hen van harte
uitnodigen!!

