Bijbelse geschiedenis
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26
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Jassen en schoenen
Tot en met 30 september kunt u jassen en
schoenen inleveren voor Kosovo. Op het
podium in de aula, staan dozen waar u de
jassen en/of schoenen in kunt doen.
Alvast namens de mensen in Kosovo heel erg
bedankt!

Rugzakjes
Dit jaar doen we weer als school mee met de
RUGTAS-actie die ook bestemd is voor Kosovo.
Doet u mee??
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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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
3 okt.: start Kinderboekenweek met als
thema Vriendschap
15 okt.: Muziekavond 19.00 -20.00 uur
voor gr. 1b, 4b, 5b, 6b en 8a
16 okt.: Muziekavond 19.00 -20.00 uur
voor gr. 1c, 1/2a, 3a, 4a, 6a en 7b
17 okt.: Muziekavond 19.00 -20.00 uur
voor gr. 2b, 2c, 3b, 5a, 7a en 8b
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 € 69,70 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
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Sportdag
De sportdag was weer een succes! De
studenten van MBO-Rijnland waren al voor
7.30 uur op school om de spelen uit te zetten.
Elke bouw begon met een warming-up waarna
de spelen startten.
Wat een enthuosiasme bij iedereen. We willen
de studenten van het MBO, alle (groot)ouders,
broers en zussen en de OHC bedanken
bedanken voor de begeleiding, aanmoediging
en catering!

Begeleiding gevraagd!
Wanneer leerlingen in de groepen 7 en 8 op
meerdere vakgebieden hoge resultaten
behalen, kunnen zij in aanmerkingen komen
voor een werkgroep. In deze werkgroepen
wordt met verrijkingsmateriaal gewerkt aan
verschillende thema’s. Daarbij kunt u denken
aan het leren van een vreemde taal, wiskunde,
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geschiedenis
en
bijvoorbeeld:
natuurverschijnselen.
De leerlingen krijgen in de klas tijd om
zelfstandig aan de opdrachten te werken die bij
het thema horen.
Tijdens het begeleidingsmoment worden de
opdrachten nagekeken en wordt het volgende
hoofdstuk besproken. De werkgroepen starten
na de herfstvakantie en worden rond de
meivakantie afgerond.
We zijn op zoek naar ouders/ grootouders die
een keer in de week of een keer in de twee
weken een werkgroep kunnen begeleiden. Het
aantal leerling dat mee kan doen aan de
werkgroepen is uiteraard afhankelijk van het
aantal begeleiders dat zich opgeeft. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met juf
Esther Glasbergen:
esther.glasbergen@prohles.nl. Alvast heel
hartelijk bedankt voor uw hulp!
Parkeerproblemen
Rondom de school is het lastig parkeren.
Regelmatig wordt hierover door ouders en
omwonenden geklaagd. Wij willen u vragen uw
auto zodanig te parkeren dat kinderen niet in
gevaar komen als u parkeert of wegrijdt.
Kinderklanken
De komende weken staat de aa centraal in de
groepen 1 en 2.
aa zegt de aap
daar hangt een banaan
ik haal een stok
een stok om te slaan
Schoollogopedist: Even voorstellen...
Mijn naam is Rebecca
Verdoes
en
dit
schooljaar start ik met
werken
als
schoollogopediste
in
dienst van de gemeente
Katwijk. Eerder ben ik
werkzaam geweest in
het cluster 2 onderwijs
met kinderen met een
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ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hier
is mijn affiniteit met onderwijs toegenomen en
heb ik werkervaring opgedaan met
meertaligheid
en
autisme.
Daarnaast
bestonden mijn werkzaamheden uit het
coachen
van
leerkrachten
en
onderwijsondersteunend personeel en het
waarborgen van kwaliteit van het taalaanbod.
Als logopedist ben ik gespecialiseerd in het
(vroegtijdig) signaleren, onderzoeken en
behandelen van problemen op het gebied van
spraak, taal, stem en gehoorproblemen. U zult
mij met name tegenkomen in de onderbouw
en indien nodig in de bovenbouw van de
schoolgroepen. U kunt via de leerkracht of
rechtstreeks met mij middels het volgende
mailadres contact opnemen:
r.verdoes@katwijk.nl
Afwezig
Donderdag 27 en vrijdag 28 septermber is er
geen directie aanwezig op De Duinroos. Alle
directies van Prohles gaan met elkaar “de hei
op”. Voor calamiteiten kunt u contact
opnemen met de leerkracht of met één van de
bouwcoördinators Willem-Jo Barnhoorn (do en
vr-mi aanwezig) en Tineke Hoek (do en vr
aanwezig).
Op 1 januari 2018 zijn HSK en PCOK formeel
gefuseerd tot de nieuwe organisatie PROHLES.
Het is van belang dat het directieteam en
bestuurskantoormedewerkers goed (lees: nog
beter…) met elkaar samen kan werken.
We hopen op leerzame dagen!
Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De Duinroos
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