Bijbelse geschiedenis
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56
Jarigen
30/11 Norah gr. 4a
30/11 Daan gr. 7a
01/12 Luca gr. 1/2a
03/12 Rosalie gr. 1/2a
03/12 Joas gr. 2b
05/12 Lennard gr. 4b
05/12 Huig gr. 8a
05/12 July gr. 3b
05/12 Sinterklaas
06/12 Damian gr. 4b
06/12 Evelyn gr. 4a

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Goede doelen
Deze week is het mooie bedrag van € 104,25
opgehaald.
Zoals u weet heeft de commissie dit voor
het kindertehuis van Kanjer voor Kenya
bepaald.
Verdriet
Afgelopen zaterdag is de schoonvader van juf
Maaike overleden. Wij wensen haar, haar man,
kinderen en familie veel sterkte en Gods
nabijheid in deze en komende tijd.
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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
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
Kerststukjes
Op 13 december, op een donderdag
gaan alle groepen met kerstgroen aan de slag.
We zijn op zoek naar ouders die goedkoop
“groen” kunnen inkopen
Waardoor de kosten niet al te hoog oplopen.
Kunt u ons helpen, dan graag!
Dan houden we de kosten laag.
Meld u zich bij directie of OHC
We kijken uit naar uw idee!
Extra nieuwsbrief IKC
Bij deze nieuwsbrief krijgt u de eerste
Nieuwsbrief IKC
Het zijn er dus deze week twee!
Er staat te lezen wat er gebeurt op de BSO,
peuterspeelzaal en De Duinroos. Dat is fijn!
Zo bent u op de hoogte waar we voor een IKCvorming mee bezig zijn.
Hij is echter niet op rijm, daar had de rijmpiet
geen tijd meer voor!
Hij had nog meer te doen en moest er daarom
snel vandoor!

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

Pietenmiddag groep 1, 2 en 3
De Pietenmiddag was een heel groot feest!
Zelfs twee Pieten zijn in Panbos langs
geweest!
De kinderen hebben veel speurwerk
ondergaan
en een heleboel pietenoefeningen gedaan!
Wij willen de ouders bedanken voor het
begeleiden,
mede dankzij jullie zagen wij een grote
glimlach bij de jongens en de meiden!!!
In groep 1 en 2 kwamen de Pieten in de klas
Toen iedereen lekker aan het werk was.
De kinderen waren blij met het bezoek
En moesten erg lachen om de lolbroek.
De schoenen zijn in het lokaal gezet
Hopelijk worden deze gevuld met lekkere
pret!

4 december
Surprises met gedicht
staan ’s middags in de aula in het zicht.
Iedereen kan ze bewonderen aldaar
Voor geen enkel kind is dat een bezwaar.
5 december
Deze dag is anders dan normaal:
het is een dag met pakjes en veel kabaal.
Sint brengt ons wellicht een bezoek,
maar dat blijft een verrassing voor elke groep.

Natuurlijk mogen de ouders daarbij aanwezig
zijn.
Het is toch feest voor groot en klein!
Wilt u achter de kinderen gaan staan,
zodat het met hun uitzicht niet is gedaan.
Ook mogen er geen auto’s en fietsen bij de
school geparkeerd zijn.
Voor de kinderen is dat nl. niet zo fijn!
Helaas kunt u niet mee naar binnen gaan.
Het wordt te vol en is het met de lol snel
gedaan.
We hopen op een heel leuke dag,
waar iedereen met veel plezier op terugkijken
mag!
Een Engels lied:
Hear who knocks there children
Hear who knocks there children
Hear who taps there children
Hear who raps against the window panes
It's a stranger surely
Who is lost here surely
Let us ask him what may be his name.
Saint Nicholas, Saint Nicholas,
Pay us a call tonight, please do
We've put hay and carrots
ln each and ev'ry shoe.

Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!

Met z’n allen gaan we wachten op het plein.
Als hij komt is dat o zo fijn!
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