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Agenda
30/31-05
04-06
05-06
06-06
19-06

Hemelvaartsweekend
Telefonisch niet goed bereikbaar
Infoavond combinatiegroepen
Spreekuur Johanna de Voogd
Kunstroute groep 7/8
Spreekuur Johanna de Voogd

Telefonisch niet goed bereikbaar
Op dinsdag 4 juni is de school telefonisch niet goed
bereikbaar. Het telefoonnet wordt dan aangepast.
Bovenschoolse plusklas in Katwijk
Op woensdag 22 mei was het eindelijk zo ver, de
feestelijke opening van de bovenschoolse plusklas in
Katwijk voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
Compleet met champagne en taart. Vanuit de Otto
Baron gaan Charlotte en Sarah hier een dag in de
week naar toe. De komende weken gaan zij werken
aan het project uitvinders

Let op!
Vanaf het nieuwe schooljaar komt de nieuwsbrief
alleen nog digitaal. Wit u tóch een nieuwsbrief op
papier? Meld u dat dan even bij Corine van der
Vijver!
Week 22: 27/05 - 29/05
Wordt vervolgd
Handelingen 1: 1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen
verschenen. Dan gaat hij naar de hemel, maar dat
betekent niet dat het verhaal is afgelopen. Er komt
een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol
zullen spelen.
Week 23: 03/06 - 07/06
Geef het door!
Handelingen 1: 12-26, 2: 1-13 en 3: 1-10
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet
goed hoe het verder moet. Maar er gebeurt een
wonder: De Geest van God komt over hen. Ze raken
in vuur en vlam en gaan door met het werk dat Jezus
gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een
verlamde man weer gaat lopen.

Kunstroute
Op donderdag 6 juni doet groep 7/8 mee aan de
Kunstroute. Groep 7/8 heeft dan continurooster.
Leesluikjes: schrijf je vast in
Nog een paar weken, dan is het weer
zomervakantie! Tijdens de vakantie kunnen kinderen
in groep 1 t/m 4 op de website van zwijsen.nl iedere
dag een luikje openen.
Er komt dan een leuke en verassende activiteit te
voorschijn die te maken heeft met lezen: een
spelletje, een lees- of een luisterfragment
bijvoorbeeld.
Zo blijft je kind ook tijdens de vakantie op een
speelse manier bezig met verhalen, letters en lezen.
JGT
Johanna de Voogd houdt inloopspreekuur op 5 en 19
juni (8.30-9.00 uur). U bent van harte welkom als u
vragen heeft over de opvoeding en het opgroeien
van uw kind(eren).

Vervanging
Juf Elise woensdag 29 mei en 5 juni in groep 1/2.
Avond4daagse
Vanavond is de laatste avond van de Avond4daagse.
Wat hebben we heerlijk weer gehad en wat was het
gezellig onderweg. Fijn dat het tóch nog
georganiseerd kon worden! Hulde aan de
organisatie!

het onderwijs in een combinatiegroep georganiseerd
is.
U kunt die avond ook uw vragen stellen.
U bent welkom in de aula van de school aanstaande
dinsdag 4 juni om 19:30 uur.
Zending
De sokkenactie is inmiddels al weer een tijdje achter
de rug. Tijd voor een nieuwe actie!
De zomervakantie komt er aan. De kinderen in
Roemenië, die hulp krijgen van Stichting Kind in
Oost-Europa, mogen in de vakantie een weekje op
zomerkamp. Het zomerkamp wordt georganiseerd
met mensen uit Katwijk. Zij gaan naar Roemenië en
gaan met de kinderen naar kamphuis.
De kinderen krijgen daar dan goed en gezond te
eten, dat hebben ze thuis niet.
Natuurlijk is kunnen ze er ook heerlijk spelletjes
doen en fijn samen spelen.
Voor de kinderen is het erg leuk als ze tussendoor
even kunnen kleuren en knutselen. Voor
kleurpotloden en stiften wordt al gezorgd maar het
zou leuk zijn als er genoeg kleurboeken zijn voor alle
kinderen! Die kunnen ze na het zomerkamp
natuurlijk mee naar huis nemen.

Nieuwe gymjuf
Na de zomervakantie komt Laura Kuijt op onze
school werken als nieuwe gymjuf. Van harte welkom
op de Otto Baron.
Oproep
Soms gebeurt er een
klein ongelukje op school
en is er gebrek aan
schone kleding. Ligt er bij
u thuis kleding in de kast
die niet meer wordt
gebruikt (leeftijd 7 a 8
jaar), dan willen dat
graag op school hebben.
Denkt u aan
joggingbroeken en
ondergoed.
Informatieavond
Volgend jaar komen er ook bij ons op school weer
combinatieklassen. We begrijpen dat u hier
nieuwsgierig naar bent. We nodigen alle ouders van
de kinderen die nu in groep 1 t/m 7 zitten uit voor
een informatiebijeenkomst. We leggen dan uit hoe

Wat hebben we nodig?
Het zou fijn zijn als je een leuk tekenblok, kleurboek
of stickerboek meeneemt naar school.
Wat ook erg leuk is, dat is een "magisch krasblok"!
Een kladblok met zwart papier, en als je met iets
scherps over het zwart tekent, dan komt er een
gekleurde tekening te voorschijn.
Deze kun je kopen bij de Action.
Maar misschien heb jij nog wel een beter idee?
We verzamelen de kleur/kras/knutselboeken tot en
met donderdag 13 juni, lever het in op de tafel in de
hal.

Een hartelijke groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 juni.

