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Nieuwsbrief
Bijbelse geschiedenis
Jozef legt de dromen uit, Genes¡s 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41.'.37-57
De broers gaan naar Egypte, Genes¡s 42
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Voorl¡chtingsavond over een goede houding bij het
gebruik van tablets.
Vorige week is er per mail een uitnodiging verstuurd voor
de voorlichtingsavond van donderdag 1-6 november. Van
een aantal ouders hebben we inmiddels een reactie
ontvangen (waarvoor dank). Mocht u nog niet gereageerd
hebben, wilt u dit dan alsnog doen? ln de uitnodiging die
u per mail hebt ontvangen, staat een link. Door hierop te
klikken kunt u aangeven of u wél of niet komt. We bevelen
de avond van harte bij u aan en hopen u te ontmoeten!
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Samenwerking Peuterspeelzaal en groep 1
Vorige week zijn de kleuters van groep 1 op bezoek
geweest bij peuterspeelzaal de Speeldoos. Samen met de
peuters hebben zij herfstbladeren gemaakt. ln de gang bij
de kleuters hangt het gezamenlijke resultaat: bomen vol
met prachtige bladeren. Net als vorig schooljaar zijn er

gezamenlijke activiteiten voor de groepen 1 en de
kinderen van de Peuterspeelzaal. Door deze activiteiten

wordt de overgang van peuterspeelzaal naar
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basisschool een stukje kleiner.
Rugzakjes Kosovo
Via juf Annelies van Bommel (lB'er Otto Baron) kregen wij

Allemaal von horte gefeliciteerd!

onderstaande

Planning november en december

foto. Alle

rugzakjes

zijn

inmiddels

uitgedeeld door Werkgroep De Ruyter.

tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email:
gebruik toblets

school

(school); informatie volgt

informatie volgt

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 56,80 opgehaald. Namens de commissie

hartelijk dank.
De komende weken

wordt gespaard voor de stichting Stay
in speciaal voor de

Strong SXM. Zij zamelen geld
basisscholen op Sint Maarten.

Kinderklanken
De komende weken werken de kinderen uit groep 1 en 2
met de klank: OO.
OO von twee ogen
Twee ogen op een doos.
Wie zit doør onder?
Wie kijkt zo boos?

Jaarplanning

ln de jaarplanning van dit schooljaar staat dat et 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

Prínses lrenelaan 49

2224XA Katwijk

r:07t4O78228
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directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Een

hortelijke groet von het teom von De Duinroos!

Website: http://www.duinrooskatwijk.nU
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderii
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

er wordt volop gerekend in groep

lc

kijk maar eens!

wie heeft de laagste/hoogste
stapel boeken?

kleuren benoemen en
verzamelen

cijfer 2 (juiste aantal spullen
verzamelen in de klas)

samen bouwen in de kring

het bouwwerk van ons
allemaal

fruit tellen op woensdag

en in een grafiek zetten, de
banaan is favoriet !

vingerbeelden oefenen

paddenstoelen tellen
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'pakken tot plakken'
(raden hoeveel dieren er
gepakt worden)

het sorteren van de
verzamelde herfstspu llen
uit het bos

stekelva rken/egel ( hoeveel

stekels voel/teljij?)

