Bijbelse geschiedenis
Simson doodt een leeuw, Richteren 14:5-9
Het raadsel van Simson, Richteren 14:1020
Simson steekt het veld in brand, Richteren
15:1-5
Jarigen
17/11
17/11
18/11
20/11
21/11
22/11

Zara
Mila
Jazmin
Julian
Nick
Elena

gr. 6b
gr. 8b
gr. 4a
gr. 2c
gr. 2c
gr. 1/2a

Allemaal van harte gefeliciteerd!
















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)
26 nov. Gebedsgroep (Zeewinde 41)
5 dec.: Sinterklaasfeest
19 dec.: Kerstvieringen - gr. 3 t/m 5 in
de kerk; gr. 6 t/m 8 op school. Tijden
volgen.
20 dec.: gr. 3 en 4 starten 9.30 uur
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
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

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 € 45,95 opgehaald.
Namens de commissie hartelijk bedankt.
Gevonden voorwerpen
Net voor de muziekavonden zijn
achtergebleven jassen en tassen van de
kapstokken gehaald. Een aantal tassen
hebben we aan de rechtmatige eigenaar
terug kunnen geven. De rest ligt er nog en
wordt niet opgehaald. Wilt u nog eens
nagaan of u een jas of tas met gymspullen
mist? U kunt navraag doen bij de conciërge.
MediaMasters
Vrijdag 16 november start weer de week
van de mediawijsheid. Van 16 t/m 23
november doen de groepen 7 mee met
Mediamasters, een spel waaraan klassikaal
wordt meegedaan en de leerlingen moeten
nadenken over allerlei mediazaken en
keuzes maken. MediaMasters is een
serious game over de kansen en gevaren
van (digitale) media. Aan het eind van de
week zal blijken welke klas van Nederland
het meest mediawijs is.
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

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

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 .
De eerste avond is op maandagavond 26
november van 20:15-21.30, locatie:
Zeewinde 41 (Hilde).
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek en
Hilde Zwaan

In de leerlingenraad zitten: Babette (5a),
Simon (5b), Sophie (6a), Bradley (6b), Ziad
(7a), Jesse en Seth (7b) en Tom (8a)
Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De
Duinroos

Verlof
Vanaf woensdag 21 november is juf Leonie
met zwangerschapsverlof. Op maandag en
dinsdag zal juf Marjolyn in de klas zijn;
woensdag, donderdag en vrijdagmorgen
zal juf Marjoke de juf zijn van groep 1b. Af
en toe zal zij ook op dinsdag in de groep
zijn, waardoor juf Marjolyn andere taken
kan doen.
We wensen juf Leonie een goed verlof en
veel sterkte bij de op handen zijnde
bevalling. Juf Marjoke wensen we een heel
fijne tijd op De Duinroos.

Leerlingenraad
Vanmiddag is de leerlingenraad voor de
eerste keer bijeen geweest. Er is gesproken
over zaken die de school aangaan: een wc
bril die los zit, luchtverfrissers in de
toiletten, zonnescherm, etc. Of alles
gehonoreerd wordt, is niet te zeggen.
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl
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