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Agenda
17-04
18-04
19-04/03-05
8 en 22-05
20/24-05

Route 8 (eindtoets)
Paasviering in de klassen
Vakantie
Spreekuur Johanna de Voogd
Avond4daagse

Bijbelverhalen
Week 16: 15/04 – 19-04
Jezus leeft!
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het
graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!

Week 20: 13/05 - 17/05
Blijf je hier?
Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je
ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze
week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in
Betlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz
en ze worden verliefd op elkaar.
Vervanging
Juf Elise woensdag 8 en 22 mei in groep 1/2.
Verkeersexamen
Op maandag 1 april (nee, dát was geen grap!)
hebben alle leerlingen van groep 7 hun
verkeersdiploma gehaald. Super goed gedaan,
allemaal!

Week 17: 23/04 - 26/04
Jezus komt terug
Johannes 20: 24-29 en 21: 1-23
Na Pasen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen,
maar Tomas was daar niet bij. Als hij hoort wat er
gebeurd is, kan hij het niet geloven. Later ziet hij zelf
ook dat Jezus leeft. Aan de oever van het meer
verschijnt Jezus nog eens aan zijn leerlingen. Hun
netten raken vol vis, Jezus eet met hen.
Week 19: 06/05 - 10/05
Ik help je wel
Ruth 1: 1-22 en 2: 1-17
Noömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab
sterven haar man Elimelech en haar beide zonen.
Staat Noömi er nu helemaal alleen voor? Ze besluit
terug te gaan naar Betlehem. Ruth, haar
Moabitische schoondochter, gaat met haar mee. In
Betlehem mag Ruth aren rapen op het land van
Boaz.

Schoolreis Drievliet.
Volgens de administratie van de OHC hebben we
nog niet van alle gezinnen het geld ontvangen. De
kosten voor het schoolreisjes zijn € 25,- per kind. We
zouden het op prijs stellen als u dit zeer binnenkort
nog wilt overmaken. Wilt u dit bedrag over maken
op rekeningnummer: NL46 RABO 033.17.04.404
t.n.v. P.C.O.K Otto Baron o.v.v. schoolreis met de
naam van uw kind en groep.
JGT
Johanna de Voogd houdt inloopspreekuur op 8 en 22
mei (8.30-9.00 uur). U bent van harte welkom als u
vragen heeft over de opvoeding en het opgroeien
van uw kind(eren).

ROUTE 8
Op woensdag 17 april maken de kinderen van groep
8 de eindtoets ROUTE 8. ROUTE 8 test via de
computer een aantal onderdelen: leesvaardigheid,
woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst,
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en
verbanden. Het niveau van de toets past zich
automatisch aan, aan het niveau van uw kind. Ieder
kind doorloopt op deze manier een eigen route van
vragen. Dit werkt voor uw kind prettig en zal
daarmee minder belastend zijn. De toets wordt in
ongeveer 2 tot 3 uur afgenomen.
Geef een prentenboek cadeau!
Heb je binnenkort een kinderverjaardag? Zwemt er
iemand af? Is er een kleintje op komst of moet je
naar een partijtje?
Met de actie "geef een prentenboek cadeau" koop
je het boek Kikker is Kikker voor maar 2 euro in de
boekwinkel! Dat is ruim 10 (!) euro goedkoper dan
dat het boek normaal is!
Kikker is Kikker is een oer-Hollands prentenboek van
Max Velthuis.
Het thema van het boek is: je bent mooi zoals je
bent.
Een prachtig boek om samen met je kind (voor) te
lezen. Je kunt hem dus ook gewoon aan jezelf
cadeau doen 🙂

Leerlingraad
Op maandag 8 april heeft de leerlingraad vergaderd.
We hadden weer een fijn overleg. De punten die we
bespraken waren: pesten, de pauze en nieuwe
methodes van wereldoriëntatie. Op maandag 1 juli
staat de laatste vergadering van dit schooljaar op
het programma.

Koningsspelen
De ochtend begon met een koninklijk ontbijtje!
We smeerden broodjes met pindakaas, crackers met
jam en aten komkommers en snoeptomaatjes.
Een goede start voor een sportieve dag.
Om half 10 was het tijd om de Pasapas te dansen.
Als je goed hebt opgelet, dan is ook het talent van de
juffen en meester opgevallen. Ze dansten bijna net
zo goed als de kinderen....
Vervolgens gingen we aan de slag met "stratego" en
"politie en boefje". De kleuters deden o.a. vlaggetje
steken en speelden het spel "de kroning van de
koning".
Leuk dat er ook supporters aanwezig waren om ons
aan te moedigen.
Na afloop was de grote finale en tot slot kregen alle
kinderen een ijsje.
Hoewel het een beetje fris was, hebben we er met
elkaar een stralende dag van weten te maken!

Gezocht! Vrijwilliger voor huiswerkbegeleiding en
kinderactivititeiten
Welzijnskwartier zoekt vrijwilligers om
één keer in de week een uur
huiswerkbegeleiding aan
basisschoolkinderen te geven. Dit
gaat plaatsvinden op dinsdagmiddag.
Ook zoeken we vrijwilligers die
activiteiten met kinderen willen
begeleiden. Denk hierbij aan een
filmmiddag, knutselmiddag, muziek
maken, noem het maar op! Er is zeer veel ruimte
voor eigen inbreng. Deze activiteiten gaan twee keer
in de maand op woensdagmiddag plaatsvinden in
Trefpunt de Molen, Fresiastraat 18a.
Meer informatie? Neem contact op met Marloes de
Mooij: 06-13423863 of
marloesdemooij@welzijnskwartier.nl

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

