Bijbelse geschiedenis
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
Jarigen
07/09
08/09
08/09
09/09
11/09
12/09
12/09
12/09
12/09

Jeroen
Bo
Liz
Lisa
Lizzy
Filip
Kedawit
Lindsey
Fedde

gr. 8a
gr. 8b
gr. 3a
gr. 8a
gr. 1c
gr. 1b
gr. 7b
gr. 6b
gr. 3a

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
10 sept.: studiemiddag, alle groepen geen
school
10 en 13 sept.: 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

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Er wordt tot de
herfstvakantie gespaard voor Dorcas. Zie informatie
in de nieuwsbrief van 30 augustus en op
https://www.voordeallerarmsten.nl.

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

De week is er € 67,06 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
Rugzakjes
Dit jaar doen we weer als school mee met de
RUGTAS-actie die ook bestemd is voor Kosovo. In de
bijlage vindt u meer informatie hierover. Doet u
mee??
Schoolgids
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook de schoolgids.
Mocht u liever een papieren versie hebben, loopt u
dan even binnen bij de directie om er één op te
halen.
Ouderbijdrage
Via deze nieuwsbrief willen wij uw aandacht vragen
voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage van
dit schooljaar. De ouderbijdrage wordt gebruikt om
bijzondere gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerst,
Sportdag, Slotdag e.d. te bekostigen. Deze kunnen
niet van het schoolbudget betaald worden. Zonder
uw bijdrage kunnen die activiteiten dan ook geen
doorgang vinden.
De ouderbijdrage is € 20,- per kind. Voor twee
kinderen dus € 40,-, enz.
Om de betaling voor u zo makkelijk mogelijk te
maken, willen we de ouderbijdrage tijdens de
kennismakingsavonden, maandag 10 en
donderdag 13 september innen. Dit kan
op twee manieren:
 Contante betaling
 Pinnen: Er is een mobiel
pinapparaat aanwezig.
Bij de hoofdingang zullen leden van de Ouder Hulp
Commissie (OHC) zitten, die de administratie
bijhouden.
Niet alle ouders zullen op 10 en 13 september een
gesprek hebben. U kunt dan uw bijdrage contant in
een envelop doen voorzien van naam en groep van
uw kind en bij de leerkracht of directie afgeven. Van
maandag 10 t/m donderdag 13 september kunt u
terecht bij de directie om het bedrag te pinnen.
Een andere mogelijkheid is om het bedrag over te
maken op de rekening van de OHC: NL08 RABO 0391
8534 30 t.n.v. PCOK De Duinroos onder vermelding
van Ouderbijdrage 2018-2019, de naam en groep
van uw kind(eren).

Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking. De OHC
van DE DUINROOS
Personalia
Juf Catharina heeft zich helaas ziek moeten melden.
Haar is geadviseerd een poosje rust te houden.
Gelukkig hebben we een goede vervanger kunnen
vinden: juf Margret.
Met de gezondheid van juf Esther gaat het
langzaamaan wat beter. In kleine stapjes probeert
zij haar werk weer op te pakken.
Sportdag
Op woensdag 19 september houden we op school
onze jaarlijkse sportdag voor de kinderen van De
Duinroos.
De kinderen van gr. 1 t/m 5 gaan onder begeleiding
van ouders de sportonderdelen langs. Wij zijn
daarom op zoek naar ouders die deze morgen een
groepje willen begeleiden.
Indien u in de gelegenheid bent deze morgen te
helpen, dan kunt u zich opgeven bij de juf van uw
kind. Namens de kinderen alvast hartelijk bedankt.
De sportdag voor groep 1 en 2 is tot 11.00 uur en
voor de groepen 3 t/m 8 duurt de sportdag tot 11.30
uur. Alle groepen gaan om 12.00 uur uit.

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