7 september
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Nieuwsbrief

groep von uw kind(eren). Maandagavond, tijdens

Bijbelse geschíedenis

de

kennismakingsgesprekken, zullen leden van de Ouder Hulp
Commissie (OHC) bij de hoofdingang zitten, om het bedrag in
ontvangst te nemen of het pinapparaat in te stellen. Overdag
kunt u bij de directie terecht.
De ouderbijdrage is € 2O,- per kind. Voortwee kinderen dus

lsaäk roept z¡jn zoon bij zich, Genesis2T:t-L7
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:t8-29
Esau komt

terug, Genesis 27:30-46
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Bo van Delft

12/09
12/09

Ruben ten Hove

gr.4b

Kinderboekenweek

gr.5b

4 oktober is de start van de landelijke Kinderboekenweek. Dit

12/os

Lindsey Ros
Fedde Verburg

gr.2a

jaar hebben we het thema van de

L2/09

Mart Zuyderduyn

gr. 8a

Jarígen

Lisa Kales

gr.7b
gr.2a
gt.7e

Kedawit Gereamlak

gr. 6b

Liz

van der Plas

Allemool von horte gefel¡citeerd!

Þ
>

Planning september en oktober
Woensdag: Fruitdag
19 september, 3 en 31- oktober: lnloopspreekuurJGT
van 9.OO uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 3616254O,

email: i.brands@isthollandriinland.nl

Þ

6 en 11 september: kennismakingsgesprekken

>

9, 10 en 11 oktober: Muziekavond (19.00 - 2O.00 uur),
indeling volgt.
26 oktober: studiedagteam, alle groepen geen school

>

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen

voor een goed doel. Deze week is er € 63,75 opgehaald.
Namens de commissie hartelijk dank.
Tot de herfstvakantie wordt er gespaard voor Kosovo. Van
deze opbrengst worden voedselpakketten gekocht die half

oktoberookmeegaanmeteentransportnaarKosovo.
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Jassen en schoenen
lnmiddels is het altraditie bij ons op school geworden dat we

in het najaar meehelpen om

zoveel

mogelijk

winterschoenen en jassen te
verzamelen voor de mensen
in Kosovo.

Half oktober gaat er

een
transport naar Kosovo. Het
zou geweldig zijn als er dan
weer veel jassen en schoenen

op school zijn ingeleverd.

U

kunt de spullen inleveren t/m 6 oktober. Alvast namens de
mensen in Kosovo heel erg bedankt!

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben gisteren en vandaag al de ouderbijdrage
van dit schooljaar betaald. Tot en met maandag kunt u het

bedrag nog pinnen. Daarna alleen nog contant of per bank

overmaken op de rekening van de OHC:
NL08 RABO 0391 8534 30 t.n.v. PCOK De

Duinroos onder vermelding van
Ouderbijdroge 2077-2078, de nøom en

PrrrEll
J[ ûRmû

€ 4O,-, enz.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking. De OHC van

DE

DUINROOS

Christelijke
Kinderboekenweek gekozen: Bibbers in je buik.
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je
spinnen eng?Of heb je pijn in je buikals je naarschool moet?
ledereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je
kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een
grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat

je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je
fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je
voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er lemand die altijd bij je
is en dat is God. Er staat bijna vierhonderd keer in de Bijbel
dat je niet bang hoeft te zijn.
Zie verdere info:
Promotiefilm
Aan het eind van het vorig schooljaar is er een promotiefilm
gemaakt van De Duinroos. ln de film komen duidelijk de
speerpunten naar voren: een moderne, open en zorgzame
school. Als u de link in de e-mail aanklikt, kunt u hem ook
bekijken. lnmiddels staat deze ook op de Facebookpagina.
h
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Begeleidinggevraagd!
Wanneer leerlingen in de groepen 7 en

8 op

meerdere

vakgebieden hoge resultaten behalen, kunnen zij in
aanmerkingen komen voor een werkgroep. ln deze
werkgroepen wordt met verrijkingsmateriaal gewerkt aan
verschillende thema's. Daarbij kunt u denken aan het leren
van een vreemde taal, wiskunde, geschiedenis en

bijvoorbeeld

nat

u

urversch

ij nsele n.

De leerlingen krijgen in de klas tijd om zelfstandig aan de
opdrachten te werken die bij het thema horen. Tijdens
het begeleidingsmoment worden de opdrachten nagekeken

en wordt het volgende hoofdstuk besproken.

De

werkgroepen starten na de herfstvakant¡e en worden rond

meivakantie
afgerond.
de
We z¡jn op zoek naar ouders/ grootouders die een keer in de
week of een keer in de twee weken een werkgroep kunnen
begeleiden. Het aantal leerling dat mee kan doen aan de
werkgroepen is uiteraard afhankelijk van het aantal
begeleiders dat zich opgeeft. Op dit moment zijn er n¡et
genoeg begeleiders om alle leerlingen een plek te geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juf Esther
Glasbergen. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp!
Een

hortelijke groet toegewenst door het teom von
De Duinroos!

PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA lGtwijk
T: O7L 4O7a228
E

:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl
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Groep 8A stelt zich voor:
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