Bijbelse geschiedenis

voedselpakketten gekocht die half oktober ook
meegaan met een transport naar Kosovo.

Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24
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Jarigen
Bente Meijvogel
Noor Minnee
Sander Menkveld
Josephine Kromhout
Dinand Bakker
Seth Barnhoorn
Emma van Wolferen
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Planning september en oktober
Woensdag: Fruitdag
3 en 31 oktober: Inloopspreekuur JGT van 9.00
uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
29 september: fotograaf (alleen groepsfoto’s)
4 oktober: start Kinderboekenweek
5 oktober: staken leerkrachten, alle groepen
geen school
9 oktober: Muziekavond gr. 1b, 4b, 5b, 6b, 8a
10 oktober: Muziekavond gr. 1c, 2a, 3b, 4a, 6a,
7b
11 oktober: Muziekavond gr. 1a, 2b, 3a, 5a, 7a,
8b
11 oktober: groep 1 en 2 om 12.15 uur
26 oktober: studiedag team, alle groepen geen
school

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 59,95 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
Tot de herfstvakantie wordt er gespaard voor
Kosovo.
Van
deze
opbrengst
worden

Jassen en schoenen
Tot en met 6 oktober kunt u winterjassen en schoenen inleveren op school. Half oktober gaat er
een transport naar Kosovo. Het zou geweldig zijn als
er dan weer veel jassen en schoenen op school zijn
ingeleverd. Alvast namens de mensen in Kosovo
heel erg bedankt!
Achtergebleven fietsen
In de kelder staat een aantal achtergebleven
fietsen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief (alleen
digitaal) vindt u afbeeldingen van de fietsen.
Worden de fietsen niet opgehaald, dan zullen ze
naar de kringloopwinkel/milieustraat gebracht
worden.
Rectificatie Muziekavond groep 3a en 3b
In de vorige Nieuwsbrief stond de datum van de
muziekavond van groep 3a en 3b verkeerd vermeld.
Het moet zijn: groep 3b op dinsdag 10 oktober en
3a op woensdag 11 oktober. Excuses voor de
verwarring.
Groep 1 en 2
Op woensdag, 11 oktober, wordt in Het Anker een
inspiratiebijeenkomst georganiseerd in het kader
van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met
als thema: “Rondom Taal”.
De leerkrachten van groep 1 en 2 gaan naar deze
bijeenkomst. Omdat de tijd tussen de middag te
krap is, zijn de kinderen van groep 1 en 2 op 11
oktober een kwartier eerder uit, om 12.15 uur.

Een hartelijke groet toegewenst door het team van
De Duinroos!
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