Bijbelse geschiedenis
Jozua, de opvolger van Mozes,
Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
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06/11

Jarigen
Luna van Velzen
Noa Neline van der Plas
Collin Riedijk
Tim Veldman
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
Planning november en december
 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
 6 nov.: Informatieavond ouders IKC
 8 nov.: Studiedag, alle kinderen vrij
 20 nov.: Spreekavond (op uitnodiging en
aanvraag)
 5 dec.: Sinterklaasfeest
 19 dec.: Kerstvieringen - gr. 3 t/m 5 (=
Middenbouw) in de kerk; gr. 6 t/m 8 (=
Bovenbouw) op school. Tijden volgen.
 20 dec.: Kerstviering - gr. 1 en 2 (=
Onderbouw) op school. Gr. 1 en 2 is ’s
middags vrij. Tijden volgen.
 21 dec.: Gr. 1 en 2 om 9.30 uur op school;
Gr. 5 t/m 8 ’s middags vrij

Kenya”. Deze stichting zet zich in voor
kansarme kinderen in en rondom de
sloppenwijken van Nairobi. Meer informatie is
te
vinden
op
hun
website:
www.kanjersvankenya.nl
Deze week is er € 51,25 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk bedankt.

Bericht vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd
de ouders en leerkrachten van beide locaties
van De Duinroos. We stellen ons graag aan u
voor en hopen van harte dat u waar nodig
gebruik van ons maakt en niet schroomt om
vragen aan ons te stellen. Dit is onder andere
mogelijk via mr.duinroos@prohles.nl. In de
bijlage stellen wij ons voor en staat ook waar u
ons nog meer kunt vinden.
Ouderavond
Dinsdagavond, 6 november is er in
samenwerking
met
de
Stichting
Peuterspeelzalen Katwijk (PCPK) en KOK een
ouderavond over de toekomstplannen van De
Duinroos. Uit eerdere schriftelijke informatie
heeft u kunnen lezen dat we achter de
schermen bezig zijn om van De Duinroos een
IKC (Intergraal KindCentrum) te maken. Wat
dat inhoudt en hoe we gaan werken hoort u
deze avond. We beginnen 20.00 uur.
Op deze avond wordt nog niet gesproken over
de schooltijden. Hiervoor staat op 31 januari
2019 een ouderavond op de planning.
We zien u graag beide avonden!
Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De Duinroos

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Er wordt
gespaard voor de stichting “Kanjers van
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

