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Bijbelse geschiedenis
lsraël gaat op weg, Genesis 46:1,-7
Zacharias en Elisabet, bij Lucas 1:5-7
S¡meon en Hanna, bij Lucas 2
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Pietengym
De kinderen van groep L en 2 mogen op de dag dat zij gym
hebben als Piet verkleed op school komen. Op woensdag
gymmen de groepen 2a,2b en 1b, op donderdag gymt groep
la en op vr¡jdag groep lc.

Jarigen
Naomi van Beelen
Siem Broekhoff
Bryson van Oudgaarden
Laura van Beelen
Laura Varkevisser
Norah Veldman
Daan Verdoes
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Voorleeska mpioen
Vrijdagmiddag, 1-7 november, zijn er voorleeswedstrijden
gehouden op De Duinroos. De jury bestond uit Joke Prins
(coördinator Bibliotheek op school), meester Hans van
Rieschoten en de opa van Daniël en Sander Menkveld. Zij
hadden het weer erg moeilijk dit jaar. Toch was de jury
unaniem: Levi Bauw u¡t groep 8b is de voorleeskampioen
2O77-20t8 van De Duinroos, locatie Zanderij! Van harte
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Allemool von horte gefeliciteerd!
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Planning november en december
Woensdag: Fruitdag
12 dec.: lnloopspreekuur JGT van 9.00 uur tot 9.30 uur,
tel. nr. 06 36162540,

email: i.brands@isthollandriinland.nl
16 nov.: Voorlichtingsavond Goede houding bij gebruik
foblets. Aanvang 20.00 uur
5 dec.: Sinterklaasfeest, gt. tt/m 4's middags geen
school
20 dec.: Kerstviering gr. 6, 7 en 8 (kerk) en gr. 1. en 2
(school); informatie volgt
21 dec.: Kerstviering gr. 3, 4 en 5 (school); informatie

volgt
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22 dec.: gr. 5 t/m 8's middags vrij
25 dec. t/m 5 jan.'18: Kerstvakantie

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen
voor een goed doel.
Deze week is er € 56,35 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.

"Gooi wat in mijn schoentje...."
Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat Sinterklaas weer in het

land is aangekomen. Aanstaand
weekend doet hij de regio aan!
De kinderen van groep
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mogen donderdag 30 november
hun schoen neerzetten op school.
Wilt u een schoen meegeven? De

school heeft weliswaar

geen

Van links naar rechts achteraan:
Marc Schaart (gr. 7b), Sem Guyt (er. 8b), Sil de Held (gr. 6b),
Marije Guijt (gr. 6b - reserve), Jochem Varkev¡sser (gr. 7a)

Vooraan: Maartje Wouda (gr. 6a), Lisa Ku¡jt (gr. 5a) en
Josephine Kromhout (gr. 5b)
Een hortelijke groet

von het teom von De Duinroos!

schoorsteen, maar we hopen toch
dat er iets in de schoenen komt.
PCB De Duinroos, locatie

Zanderii

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
T: O7I 4078228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Tw¡tter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

De kinderen van groep 7b ziin Mediamasters!
Deze week spelen de leerlingen van groep 7 de MediaMaster Game in de klas.
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van

media. De leerlingen moeten met elkaar laten zien welke mediavaardigheden
zij in huis hebben om de game tot een goed einde te brengen.
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Kerstmusical

Met Kerst zullen de bovenbouw leerlingen een Kerstmusical opvoeren in de
kerk. Deze week zijn de leerlingen samen met juf Kelly gestart met het oefenen
van de musical.
Het belooft een prachtige voorstelling te worden.

