Bijbelse geschiedenis
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

vindt u nu wel een schrijven hierover. (Vorige week had deze
erbij gemoeten, maar dit is over het hoofd gezien.)

Jarigen
16/09
16/09
17/09
17/09
17/09
18/09
19/09

Daniël
Noor
Mees
Julia
Naima
Denise
Tanné

gr. 8a
gr. 2b
gr. 4a
gr. 3a
gr. 4a
gr. 5b
gr. 2b

Allemaal van harte gefeliciteerd!








Planning september en oktober
Woensdag: Fruitdag
25 sept., 9 okt.: Inloopspreekuur JGT van 9.00 uur tot
9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
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.
De week is er € 40,90 opgehaald. Namens de commissie
hartelijk dank.
Jassen en schoenen
Inmiddels is het al traditie bij ons op school geworden dat we
in het najaar meehelpen om
zoveel
mogelijk
winterschoenen en jassen te
verzamelen voor de mensen
in Kosovo.
Half oktober gaat er een
transport naar Kosovo. Het
zou geweldig zijn als er dan
weer veel jassen en schoenen
op school zijn ingeleverd. U
kunt de spullen inleveren t/m 30 september bij de conciërge.
Alvast namens de mensen in Kosovo heel erg bedankt!

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de ouderbijdrage al betaald. De ouders
die dat nog niet gedaan hebben, krijgen in de loop van
volgende week een herinneringsbrief. Wilt u daar niet op
wachten, dan kunt u het bedrag overmaken 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) De ouderbijdrage is €
20,- per kind. Voor twee kinderen dus € 40,-, enz. Pinnen kan
helaas niet meer.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking. De OHC van DE
DUINROOS
Verdriet
Vorige week vrijdag is de moeder van juf Janneke overleden.
Wij willen haar heel veel sterkte en Gods nabijheid
toewensen.
Goed bericht leerling groep 8a
Tijdens de gymles van groep 8a is Carina den Haan gevallen.
U heeft hierover een mailtje gekregen. We zijn blij en
dankbaar u te vertellen dat zij dinsdag het ziekenhuis al
mocht verlaten en dat het weer goed met haar gaat.
Vrijdagmiddag komt Carina weer naar school (is het plan).
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.
Als u het leuk vindt bent u van harte welkom om te komen
kijken.
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.
Mocht uw kind gebruik maken van de BSO dan moet u zelf
met de BSO regelen dat hij/zij eerder opgehaald moet
worden.

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

Rugzakjes
Dit jaar doen we weer als school mee met de RUGTAS-actie
die ook bestemd is voor Kosovo. Doet u mee?? In de bijlage
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