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Nieuwsbrief
Bijbelse geschiedenis
De dromen van Jozef, Genesis 37:-]--Lt
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis
37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6
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Jarigen
Bram van Duijn
Bas Kuijt

Alexander Kales
30/LO Liam van der Plas

02/L1. Rayan Baz
02/17 Luna van Velzen

Studiedag
Vandaag hadden we als team een studiedag
rondom het thema Gedrag. 's Morgens
vertelde dhr. Anton Horeweg inspirerend over
omgaan met gedragsproblemen in de klas. 's
Middags was er voor de leerkrachten van groep
1 en 2 een bijeenkomst over Het kleuterbrein

gr 2b

o.l.v. mevr. Betsy van der Grift en

gr 7a

leerkrachten van groep 3 t/m 8 gingen aan de
slag met het leerlingvolgsysteem ZIEN! o.l.v.
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gr
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dhr. Bart Volmuller en dhr. Johan Boelema.
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ZIEN

3b

functioneren van kinderen systematisch in

!

Brengt het

sociaal-emotioneel

kaart, geeft inzicht in eventuele
ondersteuningsvragen en helpt de leerkracht
om het gedrag van het kind beter te begrijpen.
Het was een boeiende en leerzame dag.
SocialMedia

Allemaol von harte gefeliciteerd !
Planning oktober en november

lnloopspreekuur JGT van 9.00 uur tot 9.30
uur, tel. nr. 06 36162540,
email:

uitnodiging/aa nvraag)
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 63,20 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
De komende weken wordt gespaard voor de
stichting Stay Strong SXM. Zij zamelen geld in
speciaal voor de basisscholen op Sint Maarten.

Tegenwoordig kan bijna niemand meer zonder

de Social Media. Ook De Duinroos probeert
zoveel mogelijk digitaal te zijn. Foto's kunt u

daarom vinden

op

lnstagram:

duinroos.zanderij (let op de punt in het
midden) en Facebook: duinrooszanderij
(zonder punt).
Op de website vindt u nog meer informatie.

Find us on:

facebook,
Een hortelijke groet

von het teom von De
Duinroos!

Jaarplanning
jaarplanning
van dit schooljaar staat dat
ln de
er op 22 januari 2018 een studiedag is. Deze is
verschoven naar 18 januari. De kinderen
hebben die dag geen school.

PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
T|O7L4078228
E: directie.duinroos@stichtingpcok.nl
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