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Bijbelse geschiedenis
De wijzen in het Oosten,

bij Matteüs

toen iedereen lekker aan het werk was.
De schoenen zijn in het lokaal gezet.
Hopelijk worden deze gevuld met een lekkere pret.
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Een herder, bij Lucas 1
Een priester, bij Lucas 1,

5
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Jarigen
O7/t2Luca Remmelzwaal, gr. Lb
05/12 Sinterklaas
05/L2 Lennard van Delft, gr. 3b
05/12 Huig van Duijn, gr. 7a
05/12 Damian Pietersma, gr. 3b
06/L2Evelyn Vooijs, gr. 3a
O7/72Quinty den Haan, gr.8a
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Groep 6a
Maandag 3 december zaljuf Mariëtte met
zwangerscha psverlof gaa n,
En zal er een andere juf voor de groep staan.
Op maandag en dinsdag zal dat juf Margaret zijn.
Op de andere dagen juf Mandy Souverijn.
Wij wensen hen veel plezier de komende tijd.
En juf Mariëtte veel rust en vrijheid.

18 jan.: Studiedag team, alle groepen geen school

Olvaritpotjes
De kinderen van groep L en 2
willen graag een lantaarntje maken hiermee
Zij vragen u deze potjes te sparen
zodat zij deze klus kunnen klaren.

Goede doelen
Deze week is het mooie bedrag van € 45,10 opgehaald.
Zoals u weet heeft de commissie dit voor
voor de st¡cht¡ng Stay Strong SXM bepaald.
Scholen op Sint Maarten hebben veel last gehad van een
orkaa n
en zijn daardoor van al hun spullen ontdaan.

Een

hortelijke groet van het teom van De Duinroos!

Verdriet

Afgelopen zaterdag is de vader van meester Hans
overleden. Wij wensen hem, zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte en Gods
nabijheid in deze en komende tijd.
Pietenm¡ddeg groep 1, 2 en 3
De Pietenmiddag was een heel groot feest!
Zelfs Pieten zijn even langs geweest!
De kinderen van groep 3 hebben veel spierwerk in de
gymzaal ondergaan
en een heleboel pìetenoefeningen gedaan!
ln groep 1en 2 kwamen de Pieten in de klas
PCB De Duinroos, locatie
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We hopen op een hele leuke dag,
waar iedereen met veel plezier op terugkijken mag!

informatie volgt
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Helaas kunt u niet mee naar binnen gaan.
Het wordt te vol en is het met de lol snel gedaan

22 dec.: gr. 5 t/m 8's middags vrij
25 dec. t/m 5 jan.'18: Kerstvakantie
8 jan.: Eerste schooldag na de kerstvakantie
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Wilt u achter de kinderen gaan staan,
zodat het met hun uitzicht niet is gedaan.
Ook mogen er geen auto's en fietsen bij de school zijn.
Voor de kinderen is dat nl. niet zo fijn!

Planning december en januari 2018
Woensdag: Fruitdag
12 dec., 9 jan., 23 jan.: lnloopspreekuur JGT van 9.00 uur
tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email:
5 dec.: Sinterklaasfeest, gr.lt/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);
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Met z'n allen gaan we wachten op het plein.
Als hij komt is dat o zo fijn!
Natuurlijk mogen de ouders daarbij aanwezig zijn.
Het is toch feest voor groot en klein!

Allemoal von harte gefeliciteerd!

ù

december

Deze dag is anders dan normaal:
het is een dag met pakjes en veel kabaal.
Sint brengt ons wellicht een bezoek,
maar dat blijft een verrassing voor elke groep.

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