Bijbelse geschiedenis
Een engel met een boodschap, Rechters
13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:2414:4

➢ 20 dec.: Kerstviering - gr. 1 en 2 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
➢ 24 dec. t/m 4 jan. ’19: Kerstvakantie
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Planning november en december
Maandag, woensdag: en vrijdag
Fruitdagen
20 nov., 4 en 18 dec.: Spreekuur JGT
(op afspraak) van 9.00 uur tot 9.30
uur, tel. nr. 06 36162540
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
20 nov.: Spreekavond (op uitnodiging
en aanvraag)
5 dec.: Sinterklaasfeest
19 dec.: Kerstvieringen - gr. 3 t/m 5 in
de kerk; gr. 6 t/m 8 op school. Tijden
volgen.
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Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen
geld meenemen voor een goed doel. Er
wordt gespaard voor de stichting “Kanjers
van 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 € 72,10 opgehaald.
Namens de commissie hartelijk bedankt.
Studiedag
Vandaag hebben alle leerkrachten de
eerste training gehad van Early Bird.
EarlyBird is al 15 jaar het expertisecentrum
voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels
in Nederland: Early Bird begeleidt
peuterspeelzalen,
basisscholen
en
kinderdagverblijven bij het invoeren van
vroeg Engels en heeft een uniek
programma voor peuters, werkt samen
met uitgevers en is betrokken bij
wetenschappelijk onderzoek.
Het was wel even wennen voor de
leerkrachten omdat de training geheel in
het Engels werd gegeven.

Een reactie:
Today, we had our own English course. We
learned a lot of things about how to give
our lessons and how to create possibilities
for the children to learn more, to speak
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
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Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

English as much as possible. We learned
how to introduce new words and how to
work with them in various ways. Our
teachers spoke English all day, what
motivated us to think and speak English
too.
Ouderavond IKC
Dinsdagavond, 6 november j.l. was er een
ouderavond waarop de toekomstplannen
van De Duinroos werden verteld. Aan de
hand van een duidelijke powerpoint heeft
dhr. Hans van Rietschoten uitleg gegeven
over De Duinroos als IKC (Intergraal Kind
Centrum) waaronder de basisschool,
peuterspeelzaal en kinderopvang onder
één noemer gaan vallen. Op 1 augustus
2019 starten we na een voorbereiding van
bijna 3 jaar. Dat wil niet zeggen dat er gelijk
allerlei dingen gaan veranderen. We
nemen liever kleine stapjes die stevig
staan, dan grote stappen waarbij we het
overzicht kwijt raken.
Speerpunten (“kroonjuwelen”) zijn:
• Kansrijk: gepersonaliseerd leren &
talent-ontwikkeling
• Talig: Engels
• Sport & cultuur
• Opvang: samenwerking &
geïntegreerde opvang
• Toekomst: toekomstgericht &
maatschappelijk betrokken
Hiervoor zijn werkgroepen geformeerd die
dit onderzoeken en uitwerken.
Dit jaar hebben we een start gemaakt met
het vak Engels. Al op de peuterspeelzaal
zijn de kinderen bezig met de Engelse taal.
De werkgroep Engels houdt vinger aan de
pols en begeleidt waar mogelijk.
Op deze avond heeft een aantal ouders zich
opgegeven om plaats te nemen in de
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Denktank. ouders die mee willen denken
aan het ons te ontwerpen IKC!

Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De
Duinroos
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