Bijbelse geschiedenis
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 +
Ex 31:18

Kinderboekenweek geopend. Iedereen heeft
genoten voor hun optreden.
In het kader van de boekenweek wordt er 10
oktober ’s morgens een boekenmarkt gehouden!

Jarigen
05/10
06/10
06/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
10/10
11/10

Evi
Tim
Laura
Mathijs
Faisal
Lynn
Lieke
Levi
Sil
Tess

gr. 2b
gr. 2b
gr. 5b
gr. 4b
gr. 8b
gr. 5b
gr. 5a
gr. 4a
gr. 7b
gr. 3a

Allemaal van harte gefeliciteerd!













Planning oktober en november
Maandag, woensdag: en vrijdag Fruitdagen
9 okt.: Inloopspreekuur JGT van 9.00 uur tot
9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
10 okt.: Boekenmarkt
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
6 nov.: Informatieavond ouders IKC
8 nov.: Studiedag, alle kinderen vrij
20 nov.: Spreekavond (op uitnodiging en
aanvraag)

Parkeren
We willen nogmaals het parkeren rondom de school
onder uw aandacht brengen. Vooral bij slecht weer
is het heel druk met auto’s rondom de school. Wilt
u, wanneer u uw kind met de auto naar school
breng, uw auto op een veilige plek neerzetten. Het
komt nl. voor dat er auto’s op de zebra, midden op
de straat of op de hoek van een straat geparkeerd
staan.
We willen allemaal dat onze kinderen veilig, zonder
ongelukken naar en van school gaan. Een ongeluk
zit in een klein hoekje en kinderen hebben niet altijd
goed overzicht in het verkeer! We hopen op uw
begrip.
Gezondste klas!
Vorige week is er een “wedstrijd” gehouden in elke klas.
Welke klas is “de gezondste klas”. Elke keer als een kind
een flesje water en fruit mee nam voor in de pauze kreeg
het een blauwe en groene kraal. Groep 6b heeft deze
wedstrijd gewonnen en alle kinderen kregen een leuke
bidon.

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 € 57,60 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek
gestart met als thema Kom erbij! Dinsdag j.l. hebben
Pien
en
Sien,
twee
“vriendjes”
de
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De Duinroos
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

