Bijbelse geschiedenis
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15
Jarigen
31/08
31/08
01/09
01/09
03/09
03/09
04/09
05/09
06/09
06/09
06/09

Desley
Yusof
Feline
Suzan
Esmee
Julian
Jim
Bart
Wael
Féline
Jiro

gr. 3a
gr. 3a
gr. 4a
gr. 7b
gr. 5a
gr. 5a
gr. 4a
gr. 3b
gr. 3b
gr. 4b
gr. 2b

Allemaal van harte gefeliciteerd!














Planning september en oktober
Woensdag: Fruitdag
11 sept., 9 okt.: Inloopspreekuur JGT van 9.00
uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
3 sept.: informatieavond gr. 1
4 sept.: informatieavond gr. 3 en 8
4 en 6 sept.: fotograaf
10 sept.: studiemiddag, alle groepen geen
school
10 en 13 spet.: kennismakingsgesprekken
19 sept.: sportdag, alle groepen 12.00 uur uit
3 okt.: start Kinderboekenweek met als thema
Vriendschap
15, 16 en 17 okt. Muziekavond 19.00 -20.00
uur, indeling volgt
22 t/m 26 okt.: herfstvakantie

Dorcas
Ouwehand Bouw 8.V., waar de vader van Anne van
Beelen uit groep 5a werkzaam is, is al sinds 2006
verbonden met Dorcas, een christelijke
hulporganisatie. Wellicht ook wel bekend?! Kijk
voor meer informatie:
https://www.voordeallerarmsten.nl.
ln het kader van het jubileumjaar, dit jaar bestaat
Ouwehand Bouw 75 jaar, zijn de medewerkers van
Ouwehand Bouw gemotiveerd om verschillende
initiatieven te ontwikkelen, waarmee geld
ingezameld kan worden voor het project
'meebouwen aan een technische school in
Ethiopië'. Net zoals de projecten die Ouwehand tot
op heden heeft gesteund heeft ook dit project weer
te maken met 'bouwen'. ln de letterlijke zin gaan we
een technische school bouwen, in de figuurlijke zin
'bouwen' aan de toekomst van mensen en
gezinnen. Dubbel op dus: ONZE JEUGD BOUWT MEE
AAN DE TOEKOMST!
Voor ons hier is school, ontwikkeling, en bouwen
aan je toekomst zo vanzelfsprekend maar dit is
helaas niet overal in de wereld het geval. Met deze
gedachten in het hoofd is een actie onder de
basisschooljeugd opgestart. Onze basisschool De
Duinroos steunt dit project. Samen met de kinderen
van onze school gaan we een steentje bijdragen aan
de bouw van deze technische school in Ethiopië. Tot
de herfstvakantie zal de opbrengst van ons goede
doelen geld geschonken worden aan dit initiatief en
hopen wij op deze manier mee te bouwen aan de
technische school in een van de armste gebieden op
deze wereld.
Gevonden voorwerpen
Vorig schooljaar zijn er veel kledingstukken,
horloges, kettingen, paraplu’s, broodtrommeltjes
en bekers blijven liggen. U heeft de gelegenheid om
maandag t/m woensdag in de gele klikobak (en
ernaast) te kijken of er iets van uw kind bij zit. Na
woensdag worden alles weggebracht.

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel.
Er wordt tot de herfstvakantie gespaard voor
Dorcas. Zie informatie in onderstaand stukje.
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Kinderklanken
In groep 1 en 2 wordt ongeveer één keer per maand
een klank aangeboden. In de nieuwsbrief leest u
telkens welke klank dat is. U kunt met uw kind
allerlei spelletjes doen rondom de klank. Te denken
valt aan: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het begint
met een …..” of “…. en ik hoor een …. erin.” U kunt
ook op zoek gaan met uw kind naar voorwerpen in
huis waar je de klank in hoort. Het is niet de
bedoeling dat u de letter(s) gaat flitsen om te
oefenen. Dit gebeurt ook niet in groep 1 en2. Op
een speelse manier wordt de klank aangeboden en
uitgesproken zoals je hem hoort (dus de klank l
wordt niet als el uitgesproken!).
De komende weken wordt in groep 1 en 2 gewerkt
met de m van mmmmmmmmm lekker!

IKC
In de bijlage van deze nieuwsbrief wordt u
geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een
Integraal Kind Centrum, IKC. Graag uw aandacht
hiervoor.
Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag 4 en donderdag 6 september
komt de schoolfotograaf. Dit jaar is de complete
serie (portret- en groepsfoto) aan de beurt.
De achtergrond en ondergrond van de portretfoto
is wit. De kinderen gaan met hun blote voeten op de
foto. Wilt u erop letten dat de voeten schoon zijn en
de kinderen makkelijke schoenen aanhebben?
Na schooltijd is er gelegenheid om met broertje
(s)/zusje(s) die niet op school zitten op de foto te
gaan. U kunt zich daarvoor opgeven. In de gang naar
de kleutergymzaal hangt een intekenlijst. U heeft
eerder deze week hierover een mail ontvangen.
Onder schooltijd worden foto’s gemaakt van
broertje(s)/zusje(s) die op school zitten.

PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Schoolgids en planning
Volgende week wordt de schoolgids digitaal
verstuurd en vervolgens op de website geplaatst.
Indien u dat wenst kunt u bij de directie een
papieren versie halen. In de schoolgids staat tevens
de jaarplanning vermeld. Deze laatste krijgt u
vandaag ook als bijlage bij de huidige nieuwsbrief.
Welkom
Deze week veel nieuwe gezichten in de school! We
willen alle kinderen die afgelopen maandag zijn
gestart hartelijk welkom heten en een fijne tijd op
De Duinroos toewensen! Dit geldt niet alleen voor
de kinderen, ook voor veel ouders is het een start
van een basisschoolperiode van hun kind.
Ook is een nieuwe juf gestart op De Duinroos. Dit is
juf Diantha van groep 1/2a. Helemaal nieuw is zij
echter niet. Zij werkte al een aantal jaren op de
locatie Otto Baron. Ook van harte welkom en een
fijne tijd toegewenst.

Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De Duinroos
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