Bijbelse geschiedenis
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabeth, Lucas 1:39-56
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Jarigen
Elise van Duijn
Dani Herrlinger
Daniël Menkveld
Kyana Reesink
Seth Reesink
Dennis van Duijn
July Gielis
Tessa van Pijpen
Jochem Varkevisser
Saar van Aken

er € 56,15 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.
gr. 7a
gr. 1b
gr. 7a
gr. 1c
gr. 1c
gr. 6a
gr. 4b
gr. 8b
gr. 7a
gr. 3b

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Planning december en januari 2018
Woensdag: Fruitdag
12 dec., 9 jan., 23 jan.: Inloopspreekuur
JGT van 9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06
36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
13 december: gebedsgroep
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
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
18 jan.: Studiedag team, alle groepen geen
school
23 januari: gebedsgroep

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Deze week is
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Correctie
In de vorige nieuwsbrief stonden twee fouten.
Damian Pietersma uit groep 3b is op 6
december jarig en niet op 5 december. Juf
Mariëtte wordt in de maand december op
maandag en dinsdag vervangen door juf
Margret en niet juf Margaret. Excuses voor de
verwarring.
Kinderklanken
Vanaf volgende week werken de kinderen uit
groep 1 en 2 met de klank i. De klank wordt
uitgesproken als ì en niet als een ie.
I, dat ben ik
mijn naam is kim
ik ben niet dik
ik zit op gym
Parkeren
Iedereen wil dat de kinderen veilig naar en van
school komen. Wij vragen u daarom rekening
te houden met de veiligheid van de kinderen bij
het parkeren van uw auto en voorzichtig weg
te rijden als u van uw parkeerplaats weggaat.
Een ongeluk zit in een klein hoekje!
Gebedsgroep
Woensdagochtend 13 december van 10.30 –
11.45 is er weer een bijeenkomst van
de gebedsgroep, op Zeewinde 41.
Iedereen die mee wil bidden (stil of
hardop) is van harte welkom!
Gebedspunten kunnen persoonlijk of
via de mail aan ons worden
doorgegeven:
duinroos.gebedsgroep@gmail.com
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek en Hilde
Zwaan Komende data:
dinsdagavond 23 januari van 20.15 - 21.30
dinsdagavond 13 maart van 20.15 - 21.30
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

Terugblik op Sinterklaasfeest
Het leek wel een museum afgelopen
maandagmiddag. Alle surprises van groep 5
t/m 8 stonden uitgestald in de aula. Wat een
prachtige werkstukken en wat leuk dat er
zoveel ouders, opa’s en oma’s deze kwamen
bewonderen!
Komt hij nu wel of niet? Het blijft altijd
spannend voor de kinderen, met name voor de
kinderen van groep 1 t/m 4. De kinderen
hebben buiten op de uitkijk gestaan of
Sinterklaas en de Pieten er al aan kwamen.
Twee tuctucs van Factor Welzijn arriveerden
met de Pieten en even later werd Sinterklaas
gebracht in een politieauto met zwaailicht en
sirene. Gelukkig waren er Politieskids die
daarbij hielpen
Na hem toegezongen te hebben, gingen
Sinterklaas met de Pieten en alle kinderen naar
binnen, waarna zij een bezoek brachten aan de
groepen.
We bedanken Sinterklaas en zijn gevolg voor
het gezellige bezoek! De OHC bedanken we
voor de fantastische organisatie en de
pepernotenband Wild Geraas voor de vrolijke
opluistering! We hopen dat we volgend jaar
weer op jullie mogen rekenen!!
Staken 12 december
Op dinsdag 12 december zal De Duinroos
gesloten zijn. Inmiddels heeft u hierover
informatie gekregen per e-mail. Als directie staan we
Al jaren wordt met het ministerie over de
kwaliteit van het onderwijs gesproken, maar
door het uitblijven van passend beleid
stevenen we op grote problemen af.
We hopen dat u begrip kunt opbrengen voor
de middelen die we inzetten om het
basisonderwijs structureel beter te krijgen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de
directie.
Een hartelijke groet van het team van De
Duinroos!
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