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Het is belangrijk

B¡jbelse gesch¡eden¡s

Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 3L:43-54
Jakob komt b¡j Esau in de buurt, Genesis 32:L-22
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dat deze regels gaan leven onder de
kinderen. Want als politiekid (eigenlijk ieder kind maar als
politiekid helemaal) kun je het echt niet maken om iemand
te pesten. En uiteraard is het belangrijk dat je als politiekid
het goede voorbeeld geeft; je kan niet iemand aanspreken op
zijn gedrag en dan zelf wel verkeersregels overtreden. De
derde regel "politiekids helpen elkaar" is super belangrijk
voor de collegialiteit onder elkaar. Als een politiekid er
tijdens een gesprek niet uitkomt is het de bedoeling dat één

van zijn/haar maatjes het

gesprek overneemt of

ondersteuning biedt.
Op woensdagmiddag,

gr. 3a
gr. 6b

4 oktober zijn de Politiekids in het
gemeentehuls geinstalleerd door de burgemeester en de

gr.2a

wijkteamchef.

gr. 8b
gr. 6a

Allemoal van horte geleliciteerd!
Planning oktober en november

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag, 4 oktober, begon ook op school de
Kinderboekenweek met een leuke opening. De groepen 1
t/m 4 hebben kunnen genieten van Kikker is bong (Max
Velthuis) dat door een aantal leerkrachten werd uitgespeeld
en de groepen 5 t/m 8 speelden een "Emotie-Bingo". Elke
groep kreeg een prachtig voorleesboek.
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9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,

Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben van de

email: i.brands@igthollandriinland.nl

opening genotenl

9 oktober: Muziekavond gr.

Ib,4b,5b,

6b, 8a

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen
voor een goed doel.
Deze week is er € 65,65 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.
Kinderklanken
De kinderen van groep L en 2 werken vanaf volgende week
met de letter b. Deze wordt uitgesproken als "bùlh".
b is de boom
de bal ligt erbij
bijt hem n¡et stuk
die bal is van

mij!

Muziekavonden

Alle groepen zijn druk aan het oefenen voor

de

muziekavonden. Het belooft weer één groot feest te worden.
Het thema van de muziekavonden is, hoe kan het ook anders:
Bibbers in je buik. De avonden beginnen om 19.00 uur tot
20.00 uur. De uitnodiging krijgt u bij deze nieuwsbrief.
Wij wensen alle zangers, zangeressen en hun juffen en
meesters heel veel succes en u, als toehoorders, veel plezierl
Parkeren
Wij willen allemaal dat onze kinderen veilig op school komen.
Wij vragen u daarom dringend uw auto goed te parkeren. Het
komt nl. meer dan eens voor dat auto's dubbel geparkeerd
worden en zelfs op het zebrapad staan.

Politiekids
6a en 6b z¡jn dit jaar Politiekids.
Het doel is Handhaving van beleving van het kind. Kinderen
vragen als politiekid: Wilt u ons helpen het schoon en veilig
voor ons te maken? Zij spreken bijv. mensen aan die hun
hond in het plantsoen of op de stoep laten poepen, troep op
de straat gooien, delen zakjes uit op het strand om afval in te
doen.
De politiekids hebben drie regels:
Politiekids pesten niet
Politiekids geven het goede voorbeeld
Politiekids helpen elkaar
Een

Jaarplanning

36 leerlingen uit groep

t.
2.
3.

Op het jaarplanningsoverzicht staat dat er op 22 januari 2018

een studiemiddag is. Dit moet zijn: studiedag.

Verdriet

j.l. is de man van Alinda (uit de OHC) en de vader
van Bart (gr. 2b), Jamie en Fleur Kuijt (oud-leerlingen)
Woensdag

overleden. Wij wensen hen heel veel sterkte en bidden om
Gods nabijheid in dit grote verdriet.
Een hortelijke

groet toegewenst door het teom van
De Duinroos!
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