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Nieuwsbrief

Actie Jassen, schoenen en rugzakjes voor Kosovo
ledereen heel erg bedankt voor de ingeleverde rugtasjes,

Bijbelse geschiedenis
Het gouden kalf, Exodus 32:L-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34
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Cindy

gr.7a

Anouk
Maud

gr. 8a

winterjassen en schoenen. We hadden met heel de
Duinroos wel 160 gevulde rugtassen en heel veel
w¡nterjassen en schoenen. Werkgroep de Ruijter heeft
alles opgehaald en gaat eind oktober met 2 vrachtwagens
met hulpgoederen naar Kosovo. Na de reis laten we de
foto's weer in de groepen zien.
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Namens Werkgroep De Ruyter, Annelies van Bommel.
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Kerstvieringen

ß/to
t8/70

Carlijn
Anne-Fleu r

ln de jaarplann¡ng staat niet duidelijk wie wanneer een
kerstviering heeft. Dit moet zijn: l-9 december heeft de
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Roan
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gr. 6b

Jarigen

middenbouw een kerstviering in de Ontmoetingskerk en

de bovenbouw op school. Op 20 december heeft
Allemaol von horte geÍeliciteerd!

de

onderbouw een kerstwandeling in de school. Zij hebben
's middags geen school en vrijdagmorgen 21 december

Planning oktober en november

mogen zij pas om 9.30 uur beginnen.
Bidons

9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email:

Vorige week hebben 429 kinderen van De Duinroos
locatie Zanderij een Drinkwater bidon gekregen. De

4b, 5b, 6b en 8a

Come4sports week 3 dagen water drinken en groente en
fruit als tussendoortje heeft ingesteld!
De bidons zijn aangeboden door Zorgverzekeraar Zorgen

kinderen kregen deze omdat

1./2a,3a,4a, 6a en 7b

de school na

Zekerheid en Jongeren Op Gezond Gewicht
2c,3b,5a,7a en 8b

de

(JOGG

Katwijk)

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.voordea llera rmsten. nl.
De week is er € 61,80 opgehaald. Namens de commissie
hartelijk dank.
Boekenmarkt
We kunnen terugkijken op een geslaagde boekenmarkt!
Er zijn ontzettend veel boeken ingeleverd en verkocht!
We hebben zo rond de €380 opgehaald!! Een prachtig
bedrag waar we weer nieuwe (Engelse!) boeken van gaan
kopen..
Er zijn nog slechts twee verhuisdozen met boeken over.

De twee dozen brengt de conciërge naar de kringloop.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
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Een

PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk

f:

O7L 4O78228

E:

directie.du¡nroos@prohles.nl

hortelijke groet en een fijn weekend toegewenst
door het teom von De Du¡nroos
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
¡nstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

Boekenmarkt de Duinroos 2018
Woensdag 10 oktober was de boekenmarkt. Kinderen van de school kondenboeken kopen voor 0,50
cent. Er waren boeken voor de kleuterklassen tot en met groep 8, er waren zelfs Engelse boeken.
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W J u f T I neke

wij: Hoeveel geld hopen jullie op te halen?
juf: 1-50 euro.
wij:Wat doen jullie met de boeken die over zijn?
juf: Aan de juffen geven zoda| ze uit die boeken kunnen voorlezen en anders aan de kringloop.
wij: Vind u het goed dat er een boekenmark word gehouden?
juf: Juist heel goed want lezen is goed voor je en je kunt je goed in alle boeken verdiepen.
wij: Wat dacht u toen u hoorde dat er een boekenmarkt word gehouden?
juf: Een super goed idee want lezen is super leuk en leerzaam.
wij: Wat denkt u dat de kinderen van de boekenmarkt en van zullen vinden?
juf: lk denk dat de kinderen het super leuk vinden want je mag je eigen boeken uitzoeken voor heel
weinig geld en je ouders bemoeien er niet mee.
wij: Hoopt u dat er nog een keer een boekenmarkt word gehouden?
juf: Ja, maar wel over een par jaar want anders hebben de kinderen geen boeken meer hebben.

wij: Dankuwel dat wij u mochten intervieuwen doei!!!!
En

wist u ook dat er

2

tijdschriften voor 0,50 cent werden verkocht en dat je maar een kwartiertje mocht

rond kijken?
ln ieder geval wij vonden de boekenmarkt super leuk
lsabel en Rosalie groep 7b
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