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Nieuwsbrief

oHc
Bijbelse geschiedenis
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:7-73
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

De OHC is uitgebreid met twee nieuwe leden: Chantal
Kraaijenoord (moeder van Aqil uit gr. 3b en lssam uit gr.
1c) en Heleen van der Lans (moeder van Lieke uit gr. 4a
en Tess uit gr. 2a). We heten namens de OHC Chantal en
Heleen hartelijk welkom in de OHC en zien uit naar hun
bijdrage.

Jarigen

t7/77

Zara Osman

/17

Mila Potters

gr.7b

Leerlingenraad

gr. 3a

27/Lr

jazmin van Dijk
Nick van der Plas

2r/\t

Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad voor de tweede
keer bij elkaar geweest. Per groep (gr. 5 t/m 8) is één

Robbie Soeters

gr.1a

77

18/1.r

gr. 5b

gr.1,c

leerling lid van de leerlingenraad. Deze groep kinderen zet

zich in voor een prettige en goede gang van zaken op
school, komt met nieuwe ideeën die de school nog leuker
maken en praat regelmat¡g met de directie van de school

over onderwerpen die voor iedereen op school van
belang zijn.
Volgende week volgt een foto van de leerlingenraad in de
Nieuwsbrief.
De leerlingenraad komt weer op 16 januari bij elkaar.

ì
Allemool von horte gefeliciteerd!

Laatkomers
De school begint 's morgens om 8.45 uur en 's middags
13.30 uur. De leerkrachten willen dan ècht beginnen en
verwachten dat alle kinderen op tijd in de klas zitten. De

Planning november en december

uur, tel. nr. 06 36162540,
email:

deuren gaan 10 minuten voor schooltijd open en er is
ruimschoots gelegenheid om in die 10 m¡nuten naar de
klas te gaan.

gebruik tdblets. Aanvang 20.00 uur

>

Het is vervelend voor de kinderen en de juf als zij na 8.45
uur en 13.30 uur gestoord worden door een kind dat te

school
20 dec.: Kerstviering gr. 6, 7 en 8 (kerk) en gr. 1 en 2
(school); informatie volgt

informatie volgt

laat is. Wilt u hier rekening mee houden?

Politiekids
Een groot aantal kinderen uit groep 6 zet zich in als
Politiekids in de gemeente Katwijk. Deze week waren zij

te zien rondom de school. Zij zetten zich in voor

de

veiligheid van de kinderen en spreken ouders aan als er
verkeerd geparkeerd wordt.
Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 68,40 opgehaald. Namens de commissie

hartelijk dank.
De komende weken

¡s er contact geweest met de wijkagent over de
Kids & Ride strook met de vraag of er een aanpassing kan

lnmiddels

komen wat betreft het gebruik van deze strook. Op dit
moment moeten we het antwoord nog schuldig blijven.

wordt gespaa rd voor de stichting Stay
in speciaal voor de

Strong SXM. Zij zamelen geld
basisscholen op Sint Maarten.
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Voorl¡chtingsavond over een goede houding bij het
gebruik van tablets.

Vanavond

is er een

voorlichtingsavond over

bovengenoemd onderwerp. Mocht u vergeten zijn zich op
te geven, dan bent u toch van harte welkom. We bevelen
de avond van harte bij u aan en hopen u te ontmoeten!

PCB De Duinroos, locatie

Zanderij

Een

hortelijke groet von het teom von De Duinroos!

2224XA Katwijk

Website: http://www.duinrooskatwijk. nl/
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij

r: O7t 4O78228

Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

Prinses lrenelaan 49

E:

directie.duinroos@sticht¡ngpcok.nl
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