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Nieuwsbrief

vanmiddag verdeeld over de groepen 3 t/m 8. U begr¡jpt
geen ideale situatie voor de kinderen en leerkrachten.

Bijbelse geschiedenis
Jozef en Maria gaan naar Bethlehem, Lucas 2:1-5
De herders in het veld, Lucas 2:6-L5
De herders gaan naar de stal, Lucas 2:L6-20

Kerstkaarten in groep I t/m 8
Het is een goede gewoonte om met kerst een kerstgroet

te sturen in de vorm van een kerstkaart. Nu willen
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kinderen daar graag aan meedoen en komen met een
stapel kaarten op school om deze aan klasgenootjes uit te

delen. Dit neemt echter veel tijd in
beslag. Met name in groep 1 en 2
komt het erop neer dat de juf dit moet
doen. Daarnaast zijn kinderen die
geen kaart krijgen teleurgesteld. Wij
willen u daarom vragen, indien uw kind een kerstkaart
wilt geven aan een klasgenoot, dit zoveel mogelijk per
post of in de brievenbus van het woonhuis van het
klasgenootje te doen.
Het ¡s nog veel leuker om één kaart naar de hele klas te
sturen. De juf of meester kan deze dan ophangen in de
klas.

Kerstvieringen
Op 20 en 21 december vinden de kerstvieringen met de
kinderen plaats. Dit gebeurt op drie verschillende
manreren:
20 december:

Planning december en januari 2018

9.30 uur, tel. nr.06 36162540,
email:

I

Groep

informatie volgt of heeft u inmiddels

kerstfeest

in

de

koffie

of thee. Om 19.45 uur is er

een

geld

samenzang met de ouders van de kinderen uit
deze groepen.

meenemen voor een goed doel. Deze week is er € 42,90
opgehaald. Namens de commissie hartelijk dank.
De komende weken wordt gespaard voor de stichting Stay

Jette van der Boon uit groep 5b is haar Buddha to Buddha

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

Verloren

speciaal voor de

armband verloren. Zie onderstaande afbeelding. Zij is
hem op weg naar school of op het schoolplein verloren.
Mocht u hem gevonden hebben dan kunt u telefonisch

Geen invallers
Vandaag waren er twee leerkrachten ziek. Helaas zijn er
in onderwijsland weinig tot geen invallers meer te vinden.
Ook De Duinroos kampt met dit probleem. De PCOK is
aangesloten bij IPPON, een organisatie die een poule
heeft van invallers. Deze poule is echter veelal leeg en zo
kan het gebeuren dat er niets anders opzit om de klas te
verdelen over andere groepen of naar huis te sturen.
Mocht het laatste het geval zijn, dan wordt u per e-mail
op de hoogte gebracht.
Vandaag hebben we de leerlingen van groep La verdeeld
over de groepen 1en 2; de leerlingen van groep 6b z¡jn

contact opnemen met de moeder van Jette: 06 83552867
of de armband bij de directie afgeven.

Strong SXM. Zij zamelen geld

in

basisscholen op Sint Maarten.

PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Þe Duinroos.

6 t/m 8 heeft

Ontmoetingskerk. Aanvang 19.30 uur.
t Groep 1- en 2 heeft een vìering in de klas met
daarbij een kerstmaaltijd. Deze begint 17.45 tot
19.00 uur.
21 december:
+ Groep 3 t/m 5 heeft van 19.00 tot 20.15 uur
kerstviering in de klas. ln die tussentijd bent u
welkom in de aula van de school voor een kopje

(school); informatie volgt of heeft u inmiddels

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
T: O7t 4O78228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl
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hartelijke groet van het teom van De Duinroos!

Website: http ://www.duinrooskatwijk.nll
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDui n roos
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