Bijbelse geschiedenis
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

25/08
25/08
26/08
26/08
30/08
31/08
31/08

Jarigen
Rosalie van Beelen
Carmen Vlieland
Rianne de Vreugd
Gert den Haan
Lars Meijvogel
Desley de Munnik
Yusof Sultanie

gr. 5a
gr. 2a
gr. 1b
gr. 4b
gr. 7b
gr. 2a
gr. 2a

in huis waar je de klank in hoort. Het is niet de bedoeling dat
u de letter(s) gaat flitsen om te oefenen. Dit gebeurt ook niet
in groep 1 en 2. Op een speelse manier wordt de
klank aangeboden en uitgesproken zoals je hem
hoort (dus de klank l wordt niet als el
uitgesproken!).
De komende weken wordt in groep 1 en 2 gewerkt
met de m van mmmmmmmmm lekker!
Welkom
Deze week veel nieuwe gezichten in de school! We willen alle
kinderen die afgelopen maandag zijn gestart hartelijk
welkom heten en hen een fijne tijd op De Duinroos
toewensen! Dit geldt niet alleen voor de kinderen, ook voor
veel ouders is het een start van een basisschoolperiode van
hun kind.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Planning augustus en september
Woensdag: Fruitdag
5 en 19 september: Inloopspreekuur JGT van 9.00 uur
tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
28 augustus: informatieavond groep 1
29 augustus: informatieavond groep 3
31 augustus: informatieavond groep 8
6 en 11 september: kennismakingsgesprekken
29 september: fotograaf (alleen groepsfoto’s)

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen
voor een goed doel. Volgende week zal het doel vermeld
worden in de Nieuwsbrief.
Hoofdluis
Dinsdagmiddag 29 augustus is er hoofdluiscontrole door de
OHC. Na elke vakantie vindt deze plaats. Wilt u ervoor zorgen
dat er geen gel in het haar van uw zoon/dochter zit?
Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt er
contact met u opgenomen en gevraagd maatregelen te
nemen. De ouders van de kinderen uit de klas krijgen per email bericht dat er hoofdluis is bij een medeleerling. De naam
van het kind wordt niet genoemd!
Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis vinden, wilt u dit direct
melden bij de leerkracht? Ook dan wordt er aan de hele klas
een bericht gestuurd en wordt de klas extra gecontroleerd.

Fietsstickers
In verband met de geringe plaatsingsmogelijkheden voor
fietsen in onze fietsenkelder, zijn wij genoodzaakt het op de
fiets komen van leerlingen zoveel mogelijk te beperken.
Natuurlijk hebben wij begrip voor het feit dat een aantal
leerlingen te ver van school af woont.
Op de achterkant van deze Nieuwsbrief vindt u een
plattegrond met in het groen het aangegeven gebied. De
kinderen die in één van deze straten wonen, moeten de fiets
thuis laten. Mocht u buiten dit gebied wonen, dan moet er
op de fiets van uw zoon/dochter een sticker geplakt worden.
Heeft u er geen een en woont u in het “buitengebied”, dan
kunt u de sticker halen bij de directie.
Nieuwsbrief
De kinderen van groep 1 krijgen deze week de nieuwsbrief op
papier mee. Vanaf volgende week wordt deze alleen per email verstuurd. Mocht u toch een papieren versie willen
hebben, wilt u dit aan de juf doorgeven?
Schoolgids en planning
Volgende week wordt de schoolgids digitaal verstuurd en
vervolgens op de website geplaatst. Indien u dat wenst kunt
u bij de directie een papieren versie halen. In de schoolgids
staat tevens de jaarplanning vermeld. Deze laatste krijgt u
vandaag ook als bijlage bij de huidige nieuwsbrief.
Een hartelijke groet toegewenst door het team van
De Duinroos!

Kinderklanken
In groep 1 en 2 wordt ongeveer één keer per maand een
klank aangeboden. In de nieuwsbrief leest u telkens welke
klank dat is. U kunt met uw kind allerlei spelletjes doen
rondom de klank. Te denken valt aan: “Ik zie, ik zie, wat jij
niet ziet en het begint met een …..” of “…. en ik hoor een ….
erin.” U kunt ook op zoek gaan met uw kind naar voorwerpen
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