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Agenda
18—10
22/28-10
29-10
02-11

Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Studiedag: leerlingen zijn
vrij
Nieuwe nieuwsbrief

Bijbelverhalen
Week 42/43: 15/10 - 26/10
Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet
hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben
gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat
nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de
stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet
voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien
woorden van leven.
Week 44: 29/10 - 02/11
Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest
door de woestijn, op weg naar het beloofde
land.
Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op
pad om het land te gaan bekijken. Ze komen
terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is
een prachtig land, maar is er wel plek voor de
Israëlieten?

Sportbreak op het Cruijffcourt
16-10
groep 3/4 en 4/5
30-10
groep 6 en 7/8

Vervanging
Woensdag 17-10

juf Elise voor groep 1/2

Nieuwkomersschool
Na de herfstvakantie gaat de
nieuwkomersschool verhuizen naar de Otto
Baron. Daarom wil ik me graag even voorstellen.
Mijn naam is Anna Sigtermans en sinds
afgelopen mei ben ik begonnen met het werk
op de nieuwkomersschool. Hiervoor heb ik 16
jaar gewerkt op de Rehobothschool in Katwijk.
Deze nieuwe uitdaging geeft me heel veel
voldoening en plezier!
Ik draai deze klas samen met een
onderwijsassistent, Cindy van der Heiden.
Samen geven we de kinderen in onze klas een
jaar intensieve taalondersteuning. We willen ze
een veilige omgeving bieden, waar de kinderen
zich kunnen ontwikkelen in de Nederlandse taal.
Op het moment hebben we een groep van 10
kinderen. De maximale grootte van de klas is 16
kinderen.
En nu verhuizen we naar de Otto Baron, waar
we een prachtig lokaal krijgen. We hebben er
zin in om hier te beginnen na de vakantie en
kijken uit naar een fijne samenwerking met de
leerkrachten van de Otto Baron!

Actie Kosovo
Iedereen heel erg bedankt voor de ingeleverde
rugtasjes, winterjassen en schoenen. We
hadden met heel de Duinroos wel 160 gevulde
rugtassen en heel veel winterjassen en
schoenen. Werkgroep de Ruijter heeft alles
opgehaald. Eind oktober gaan er 2
vrachtwagens met hulpgoederen naar Kosovo.
Na de reis laten we de foto’s weer in de groepen
zien.

Project
Wat een gezellige drukte in de school op vrijdag
5 oktober. Met een heleboel ouders en andere
belangstellenden gingen we op zoek naar
boekenvriendjes. Al snel was
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,
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Op donderdagmiddag 11 oktober waren er weer
veel ouders en bekenden om met alle kinderen
gezelschapsspelletjes te doen.
A.s. donderdag 18 oktober is de
voorleeswedstrijd. Uit groep 7 doet Eva mee en
uit groep 8 Rick, Julian en Anna. De leerlingen
uit de andere groepen hebben prachtige
gedichten gemaakt!

Zendingsproject: "Kruidnotenactie voor ZOA".
Na de herfstvakantie starten wij met
de (h)eerlijke kruidnotenactie voor ZOA.
Misschien weet u het nog van vorig? ZOA is een
organisatie die zich inzet voor
vluchtelingenhulp.
Door oorlog en rampen zijn er veel mensen op
de vlucht en ZOA helpt met praktische zaken als
voedsel en water.
Als school willen we graag een steentje
bijdragen om kinderen in nood te helpen. We
gaan dit doen door kruidnoten te verkopen. De
kinderen gaan op pad om aan bekenden te
vragen of zij één of meerdere zakken kruidnoten
willen kopen.
De kinderen krijgen de zakken kruidnoten mee

als zij het bedrag betaald hebben bij hun
juf/meester.
De zakken met kruidnoten kosten € 2,50 per
zak!
Hiermee steunt u dan onze actie en u geniet
van deze (h)eerlijke kruidnoten. Dat smaakt
extra lekker!
De actie start op woensdag 31 oktober en
eindigt op vrijdag 9 november (Op = op!)

Een hartelijk groet van het team van De
Duinroos, locatie Otto Baron!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2
november.

