Bijbelse geschiedenis
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 +
22-29
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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 € 72,30 opgehaald. De totale
opbrengst is € 429,08. Omdat dit project
gesteund wordt door Ouwehand, heeft
Ouwehand toegezegd dit bedrag te
verdubbelen!
Namens de commissie hartelijk dank.
Goede doelen
Na de herfstvakantie gaan we weer sparen
voor een nieuw doel. Dat zal zijn stichting
`Kanjers van Kenya`. Deze stichting zet zich in
voor kansarme kinderen in en rondom de
sloppenwijken van Nairobi. Voor deze kinderen
sponsoren zij het schoolgeld, uniformen,
boeken en onderdak. De stichting is opgezet
door 3 vrouwen uit Katwijk die Kenya ook
bezochten en opnieuw gaan bezoeken. Zij
zullen er voor zorgen dat het gespaarde geld
goed terecht komt! Meer informatie is te
vinden
op
hun
website:
www.kanjersvankenya.nl

Allemaal van harte gefeliciteerd!








Planning oktober en november
Maandag, woensdag: en vrijdag
Fruitdagen
6 en 20 nov.: Inloopspreekuur JGT van
9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
22 t/m 26 okt.: herfstvakantie
6 nov.: Informatieavond ouders IKC
8 nov.: Studiedag, alle kinderen vrij
20 nov.: Spreekavond (op uitnodiging en
aanvraag)

PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

Muziekavonden
We kunnen terugkijken drie heel leuke
muziekavonden
waarbij
het
thema
Vriendschap u niet ontgaan mag zijn. Wat een
enthousiasme en wat is er goed gezongen!
Geweldig! Leuk dat er zoveel publiek op alle
avonden aanwezig was.
Vakantie Bijbelclub
In de herfstvakantie is er weer Vakantie Bijbel
Club! In Het Anker in de Voorstraat is er op
donderdag 25 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar Bijbel Club.
Er wordt voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar een
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

Bijbelverhaal verteld, geknutseld en er is een
poppenkastvoorstelling. Voor de kinderen van
8 t/m 12 jaar wordt er ook een Bijbelverhaal
verteld en is er een leuke Bingo. Iedereen is van
harte welkom!
Gebedsgroep
In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer
informatie
over
de
gebedsgroep. We willen
graag biddend om de school
heen staan, de kinderen, het
team en schoolactiviteiten
aan God opdragen. Dit schooljaar zijn er 6
bijeenkomsten. Iedereen die mee wil bidden
(stil of hardop) is van harte welkom!
Gebedspunten kunnen persoonlijk of via de
mail aan ons worden doorgegeven:
duinroos.gebedsgroep@gmail.com .

Speelgoedmorgen
De kinderen van groep 1 en 2 mogen
morgenochtend, vrijdagmorgen, speelgoed
meenemen van thuis.
Aula
De OHC krijgt regelmatig de vraag wanneer het
geld van de fancy fair van juni besteed gaat
worden aan de aula. Achter de schermen wordt
er druk overlegd. Er zijn vertegenwoordigers
geweest voor de vloer en nieuwe indeling met
nieuw meubilair. Het wachten is op ontwerpen
en offertes. Begin november hebben we weer
overleg over het ontwerp. Hopelijk kunt u
begin 2019 resultaat zien. Wij als team kunnen
niet wachten!
Een hartelijke groet en
een fijne herfstvakantie toegewenst door
het team van De Duinroos

De eerste avond is op maandagavond 26
november van 20:15-21.30, locatie: Zeewinde
41 (Hilde).
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek en Hilde
Zwaan
Kinderklanken
Na de herfstvakantie wordt er in groep 1 en 2
gewerkt met de letter b. Deze wordt
uitgesproken als bùh.
b is de boom
de bal ligt erbij
bijt hem niet stuk
die bal is van mij!
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