Bijbelse geschiedenis
Simson neemt de stadspoort mee,Richteren 16:1-3
Simson en Delila, Richteren 16:4-14
Het geheim van Simson, Richteren 16:5-15
Jarigen
25/11
25/11
25/11
27/11
29/11

Naomi
Siem
Nikki
Thijs
Laura

gr. 3b
gr. 4b
gr. 1/2a
gr. 2c
gr. 6a

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Planning november en december
Maandag, woensdag: en vrijdag Fruitdagen
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
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

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
A.s. vrijdag wordt er door Hanneke Verloop,
namens Kanjers van Kenya, een presentatie
verzorgd voor de groepen 7 en 8.

verdere informatie in de bijlage. Speelgoed kunt u
inleveren bij de conciërge.
Pietengym
De kinderen van groep 1 en 2 mogen volgende week
op de dag dat zij gym hebben als Piet verkleed op
school komen.
“Gooi wat in mijn schoentje”
Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat Sinterklaas
weer
in
het
land
is
aangekomen.
Aanstaand
weekend doet hij de regio aan!
De kinderen van groep 1 t/m 4
mogen
donderdag
29
november
hun
schoen
neerzetten op school. Wilt u
daarom een schoen meegeven? De school heeft
weliswaar geen schoorsteen, maar we hopen tòch
dat er iets in de schoenen komt.
Kinderklanken
De komende weken werken de kinderen uit groep 1
en 2 met de klank: OO:
OO van twee ogen
Twee ogen op een doos
Wie zit daar onder?
Wie kijkt zo boos?

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

30 november wordt er een speelgoedbeurs voor
Edukans gehouden op het Vakcollege Rijnmond.
Edukans is een organisatie die werkt in
ontwikkelingslanden aan het best mogelijk
onderwijs voor kinderen en jongeren. Hun slogan:
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Zie
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

