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Bijbelse geschiedenis

Fotograaf
Morgen, 29 september, komt de schoolfotograaf. Dit jaar
worden er alleen groepsfoto's gemaakt.

Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 3L:17-24

Geboren

Vrijdag22 september zijn juf Catharina (gr. 7b) en juf Rachel
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Luca Brouwer
Sem Poot
lbrahim Halima
Justin Hoek
Thijmen Kroon
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Marit Ouwehand
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(gr. 6b) bevallen van een dochter. De dochter van juf
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Catharina heet lris en de dochter van juf Rachel Nola Wij
feliciteren beiden juffen en hun echtgenoten met dit grote
wonder!
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Allemool von horte gefeliciteerd!
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Planning september en oktober
Woensdag: Fruitdag
3 en 31 oktober: lnloopspreekuur JGT van 9.00 uur
9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,

Bedankje aan de ouders van de groepen 1 en 2

tot

email: i.brands@isthollandriinland.nl
29 september: fotograaf (alleen groepsfoto's)

Alle ouders en kinderen heel hartelijk bedankt voor het
mooie bedrag van € 515,65 dat vorige week op juffendag bij
elkaar is gespaard ten behoeve van een duikelrek op het

En wat is er veel energie
in het maken van de duikelpoppetjes. Veel

kleuterplein.
gestoken

creatieve, mooi gekleurde, originele exemplaren duikelden
onze klassen in. We gaan er zo snel mogelijk werk van maken

om het duikelrek te
school
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realiseren.

Er zijn

al

offertes aangevraagd. We houden u op de hoogte.

9 oktober: Muziekavond gr. tb,4b,5b, 6b, 8a
l0oktober: Muziekavond gr. !c,2a,3b, 4a,6a,7b
11 oktober: Muziekavond gr. La,2b,3a, 5a, 7a, 8b
11 oktober: groep L en 2 om 12.1.5 uur uit

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen
voor een goed doel.
Deze week is er € 56,86 opgehaald. Namens de commissie

Groep 1b is op zoek naar.....

Wie heeft er nog een (groot)auto speelkleed thuis liggen
waar n¡ets meer mee wordt gedaan? Zouden wij dat kleed
dan mogen gebruiken in onze groep. We hebben heel veel
auto's maar de ¡nfrastructuur in onze klas laat nog wat te
wensen over. Alvast vriendelijk bedankt.

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.
Jassen en schoenen

Tot en met 6 oktober kunt u w¡nterjassen 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!

Kinderboekenweek

4

oktober, begint de
Kinderboekenweek. Dit jaar hebben we het thema van de
christelijke Kinderboekenweek: Bibbers in je buik. De aula is
inmiddels al leuk versierd met een heus spinnenweb waar je
echt bibbers van krijgtl
Zie verdere info over
chr. Kinderboekenweek:
Aanstaande woensdag,

de

Alle kinderen mogen deze dag teesteti¡t verkleed op school
komen.

5 oktober

Donderdag

5 oktober leggen

uit

leerkrachten
het
basisonderwijs hun werk neer. Ook de leerkrachten van de
sticht¡ng PCOK, waar De Duinroos onder valt, doen met deze
actie mee. De actiegroep stelt dat er 900 miljoen euro nodig
is voor de salarissen en 500 miljoen om de werkdruk te
verlagen door o.a. meer handen in de klas te krijgen.
We hopen allen dat deze actie het gewenste effect

zal

hebben.
Gevonden
Op het schoolplein is een schakelarmband met een naam erin

gegraveerd gevonden. De eigenaar kan hem bij de directie
ophalen.
Een

hortelijke groet toegewenst door het teom von
De Duinroos!

locatie Zanderij
Prinses lrenelaan 49

PCB De Duinroos,

2224XA Katwijk
T: O7L 4O78228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl

KINDERBoEKENWEEK
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15 OKTOBER
Woensdag 4 oktober start de kinderboekenweek.
Het thema is: Bibbers in je buik.
Groep 4a is er al helemaal klaar voor.
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Wij zijn dol op moppenboekjes.
Een mop waar

je bibbers van

in

je buik kunt

krijgen:

Twee krokodtllen kruipen over het strand.

Opeens zien ze een surfer.
De ene

krokodilzegt tegen de andere:

'Ha, vandaag krygen we ons eten op een bordje!'

