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Nieuwsbrief
Social Media

Bijbelse geschiedenis

Onderaan deze nieuwsbrief en in het vervolg onder
alle nieuwsbrieven staan de adressen waarop u De

De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23

Duinroos, locatie Zanderij, kunt vinden via de Social
Media. Op die sites worden ook foto's geplaatst door
de leerkrachten. Wilt u niet dat uw kind op één van de

De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

03/71

04/rr
06/71
06/11
06/1,r

Jarigen
Nienke Ouwehand
Norah Kulk
Noa Neline van der Plas
Collin Riedijk

gr. 8b
gr. 8b
gr. 5b

foto's staat, dan kunt

gr. 6a

Tim Veldman

gr.7b

Groepsfoto's
Morgen is de laatste dag dat de kinderen de envelop
van de groepsfoto mee kunnen nemen. Wilt u eraan

Van harte
gefelieiteerd

met

u dit

aan de leerkracht

doorgeven en kan er rekening mee gehouden worden.

denken om deze mee te geven als u dit nog niet gedaan

hebt
lnschrijven
Mocht u een kind hebben dat nog niet ingeschreven is
op De Duinroos, wilt u dit dan z.s.m. doen? Een
formulier kunt u bij de directie ophalen.

ie

veriqardag
Allemaal von harte gefeliciteerd!

Voorlichtingsavond

Donderdag

Planning november en december

16 november vindt er

voorlichtingsavond

bij ons op school plaats.

een
Deze

avond gaat over een goede houding bij het gebruik van
het gebied van
tablets. Twee deskundigen
bij
kinderen, gaan
en
fysiotherapie
lichaamshouding

op

uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36]^62540,
email:

en leerkrachten uitleg geven. Vrijdag 3
november ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Belangrijk bij deze uitnodiging is de digitale link

ouders

gebruik toblets

waarmee u zich aan kunt melden (óf afmelden) zodat
wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Bedankt voor uw medewerking en we hopen op uw
komst!

geen school
en 3 (school); informatie volgt

informatie volgt

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.

Deze week

is er € 61,72 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.

Een

hartelijke groet von het team von De Duinroos!

JaarPlanning
ln de jaarplanning van dit schooljaar staat dat 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
þe Duinre¿,

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
T" O7L 4078228
E:

directie.duinroos@st¡chtingpcok.nl

Website: http://www.duinrooskatwijk. nl/
lnstagram: duinroos.zanderii
Facebook: duinrooszanderij
Tw¡tter: https://tw¡tter.com/BSdeDui n roos

Groep
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fI* Sipt<e wipke spinnekop
die klom eens in een draad.

o
ct

De regen kwam in stromen
en spoelde hem op straat.

Maar kijk,
daar kr¡¡am de zon Ýveer op
en gauw Ýÿas alles droog.
En Sipke wipke spinnekop
klom kriebelkrab omhoog !
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