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Nieuurmhrief

Half oktober gaat er een transport naar Kosovo. Het zou
geweldig zijn als er dan weer veel jassen en schoenen op
school zijn ingeleverd. We proberen dan na de reis weer
foto's aan de kinderen te laten zien. U kunt de spullen

Bijbelse geschiedenis
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26

Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27 -34
Esau trouwt met lehudit, Genesis 26:34-35

inleveren t/m 6 oktober. Alvast namens de mensen in Kosovo
heel erg bedankt !
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Rugzakjes
Dit jaar doen we als school mee met de RUGTAS-actie voor
Kosovo. ln de bijlage vindt u meer informatie hierover. Doet
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Schoolgíds

ln de vorige Nieuwsbrief stond vermeld dat vandaag

de
schoolgids 2Ot7-2Ot8 meegestuurd zou worden. Deze ligt
echter ter inzage bij de Medezeggenschapsraad (MR) en
wordt op 12 september in de MR behandeld. Na goedkeuring
mag de schoolgids verstuurd worden.

Allemaol von horte gefeliciteerd!

Ouderbijdrage

Þ
>

Planning september en oktober
Woensdag: Fru¡tdag
5 en 19 september, 3 en 31 oktober: lnloopspreekuur
JGTvan 9.00 uurtot 9.30 uur, tel. nr.06 36162540,
email: i.brands@iethollandriinland.nl
6 en 11 september: kennismakingsgesprekken
29 september: fotograaf (alleen groepsfoto's)

>

indeling volgt.
26 oktober: studiedagteam, alle groepen geen school

Þ
Þ

Via deze nieuwsbrief willen wij uw aandacht vragen voor de
inning van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar. De
ouderbijdrage wordt gebruikt om bijzondere gelegenheden
zoals Sinterklaas, Kerst, Sportdag, Slotdag e.d. te bekostigen.
Deze kunnen niet van het schoolbudget betaald worden.

Zonder uw bijdrage kunnen die ectiviteiten dan ook geen
doorgang vinden.
De ouderbijdrage is € 20,- per kind. Voortwee kinderen dus

€ 4O,-, enz.
Om de betalingvoor u zo makkelijk mogelijkte maken, willen
we de ouderbijdrage tijdens de kennismakingsavonden,
woensdag 6 en maandag 11 september, innen. Dit kan op

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen
voor een goed doel. Deze week is er € 76,5O opgehaald.
Namens de commissie hartelijk dank.
Tot de herfstvakantie wordt er gespaard voor Kosovo. Van
deze opbrengst worden voedselpakketten gekocht die half
oktober ook meegaan met een transport naar Kosovo.

twee manieren:

Jassen en schoenen
lnmiddels is het al traditie bij ons op school geworden dat we
in het najaar meehelpen om zoveel mogelijk winterschoenen
en jassen te verzamelen voor de mensen in Kosovo.
Zoals u weet is er daar een groot tekort aan winterjassen en

Niet alle ouders zullen op 6 en 1.1 september een gesprek
hebben. U kunt dan uw bijdrage contant in een envelop doen
voorzien van naam en groep van uw kind en bij de leerkracht
of directie afgeven. Van woensdag 6 september t/m
maandag L1 september kunt u terecht bij de directie om het
bedragte pinnen. Een andere mogelijkheid is om het bedrag

winterschoenen.
schrijnend om
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kinderen in de winter
regelmatig nog op slippers
lopen, omdat er niets
anders is.
Hierbij willen we u vragen
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Contante betaling
Pinnen: Er is een mobiel pinapparaat
aanwezrg.

PITTET

Jt ûRmû

Bij de hoofdingang zullen leden van de Ouder

Hulp

Commissie (OHC) z¡tten, die de administratie bijhouden.

over te maken op de rekening van de OHC: NL08 RABO 0391
8534 30 l.n.u. PCOK De Duinroos onder vermelding von

de noom en groep van

uw

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking. De OHC van

DE

Ouderbijdroge 2077-2078,
kind(eren).
DUINROOS

de

winterjassen en schoenen

die u niet meer gebruikt

Een

hortelijke groet toegewenst door het teom von
De Duinroos!

naar school wilt brengen.
De jassen moeten natuurlijk wel heel en gewassen zijn. Graag
alleen jassen en schoenen die u ook nog zou dragen, want de
winter in Kosovo is lang en koud. U kunt geen andere kleding
inleveren.
PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224xA lGtwijk
'Ít O7L 4O78228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl

De groepen 7 & 8 zijn vorige week begonnen met het

werken op Snappet!

Dit is Snappet in onze eigen
woorden:
snappet is een tablet
waarop je je werk kunt
maken. We doen de
volgende vakken op
Snappet: Rekenen, taal,
spelling en weektaak.
Dit ziin onze eisen ervaringen met Snappet:
Nick: Met Snappet werken is makkelijker dan in de boeken. lk ben met taal nu
al vooruit gegaan!
Lisa Zwaan: Het is prettiger want

je ziet gelijk of het goed of fout

is

Carina: Het is echt heel leukl Je hoeft het niet meer allemaal in een schrift op
te schrijven.
Rania: Je krijgt geen zere handen meer van al dat schrijfwerk in het schrift!

Achraf: Het is handig. Je
hoeft niet meer helemaal
je boeken te pakken en de
bladzijdes op te zoeken.
Bente: Je hoeft het niet te
schrijven.
Bas: We hebben geen

schriften meer nodig!

