Bijbelse geschiedenis
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1:39-56




Jarigen
08/12
08/12
08/12
08/12
08/12
09/12
09/12
10/12
11/12
12/12

Elise
Dani
Daniël
Kyana
Seth
Dennis
July
Jochem
Ilse
Saar

gr. 8a
gr. 2b
gr. 8a
gr. 2c
gr. 2c
gr. 7a
gr. 5b
gr. 8a
gr. 2c
gr. 4b











Planning december en januari 2019
Maandag, woensdag: en vrijdag Fruitdagen
Dinsdag (oneven weken): Spreekuur JGT (op
afspraak) van 9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06
36162540
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
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.
Tijden volgen. Gr. 1 en 2 is ’s middags vrij.
21 dec.: Gr. 1 en 2 starten 9.30 uur op school;
gr. 5 t/m 8 ’s middags vrij
24 dec. t/m 4 jan. ’19: Kerstvakantie
7 jan.: Studiedag, alle kinderen vrij
8 jan.: Eerste schooldag na de kerstvakantie
15 jan.: Gebedsgroep (plaats en tijd volgen)
31 jan.: Ouderavond continurooster

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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 € 42,80 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
'Kanjers van Kenya’
Vorige week kregen de kinderen van groep 7 en 8
een bezoek van Hanneke Verloop. Zij kwam
namelijk net terug uit Kenya. Daar ging ze op bezoek
bij de kinderen die door stichting 'Kanjers van
Kenya' worden ondersteund. We zagen nu zelf op
de foto's wat er met ons gespaarde geld gebeurt en
hoe we een beetje kunnen bijdragen aan de
toekomst van deze kinderen. Mooie, blije foto's en
heel erg leuk hoe Hanneke zo enthousiast over haar
stichting kon vertellen. Erg leuk dat de kinderen nog
een heerlijke mandarijn kregen met daarbij alvast
een bedankkaartje. We sparen nog een paar weken
door en hopen op een prachtig bedrag!
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Vanuit de MR
Met twee vergaderingen achter de rug zijn er al
diverse onderwerpen gepasseerd. In de kou van
november hebben we bijvoorbeeld gesproken over
een ‘Beleid warm weer’. Ook hebben we gesproken
over de werkdruk, het tevredenheidsonderzoek,
het IKC en de buurtkamer.
Om de buurtkamer goed te laten draaien en veel in
te laten gebeuren zijn er ook vrijwilligers nodig. Wist
u dat dit ook als een stage kan? Weet u nog iemand,
geef het door of promoot de buurtkamer bij die
student!
Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Duin- en Bollenstreek is op zoek naar nieuwe
vertegenwoordigers (leerkrachten en ouders) voor
in de Ondersteuningsplanraad (OPR), onder andere
vanuit Prohles zijn beide vacant. De OPR vergadert
5x per jaar. Bent u geprikkeld en wilt u meer weten
of uzelf opgeven, laat het ons of de
(adjunct)directeur weten! U kunt ook kijken op
https://www.swv.db.nl/Ondersteuningsplanraad.
Voorleeswedstrijd
Vorige week vrijdag was voor een aantal kinderen
een extra spannende dag. Zij mochten namelijk, als
winnaar van hun klas, meedoen aan de
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voorleeswedstrijd! De groepen 7 en 8 hebben
ademloos geluisterd naar Daan uit groep 8b, Lisa uit
groep 8a, Imma uit groep 7b en Mariël uit groep 7a.
Een deskundige jury bestaande uit meester Hans,
juf Joke van de bibliotheek en juf Gea, had de
moeilijke taak om uit deze 4 voorlezers de
allerbeste te kiezen. En dat werd Mariël. Zij mag
namens De Duinroos mee gaan doen in de volgende
ronde. Dat is pas in februari, maar we willen Mariël
alvast heel veel succes toe wensen!

Banken
De kerstcommissie van de middenbouw is op zoek
naar een (groot-)ouder met een busje die op
woensdag 19 december ‘s ochtends kleuterbanken
naar de Ontmoetingskerk kan brengen. Voor de
leerlingen van bijv. de groepen 8 is het te ver lopen
naar de kerk met de zware banken.
Terugblik op Sinterklaasfeest
Het leek wel een museum afgelopen
dinsdagmiddag. Alle surprises van groep 5 t/m 8
stonden uitgestald in de aula. Wat een prachtige
werkstukken en wat leuk dat er zoveel ouders, opa’s
en oma’s deze kwamen bewonderen!

ambulance werden geholpen. Piet was van het dak
gevallen en Sinterklaas was meegeweest naar het
ziekenhuis. Gelukkig was er niets aan de hand met
Piet en kon de ambulance hen weer heelhuids naar
school terugbrengen.
Na hem toegezongen te hebben, gingen Sinterklaas
met de Pieten en alle kinderen naar binnen, waarna
zij een bezoek brachten aan de groepen.
We bedanken Sinterklaas en zijn gevolg voor het
gezellige bezoek! De OHC bedanken we voor de
fantastische organisatie en de pepernotenband
Wild Geraas voor de vrolijke opluistering! We hopen
dat we volgend jaar weer op jullie mogen rekenen!!
Gordijnen
Sint is nog maar net weg of de
voorbereidingen voor het kerstfeest
zijn al in volle gang. De onderbouw
verzorgt dit jaar een Kerstwandeling
door de school op 20 december.
Hiervoor zijn zij op zoek naar
gordijnen. Heeft u nog gordijnen op
zolder liggen die u niet meer
ophangt, wilt u ze dan in een groep 1 of 2 afgeven?
Alvast vriendelijk bedankt!
Kerststukjes
Volgende week donderdag (een enkele groep
vrijdag) gaan alle leerlingen een kerststukje maken.
De OHC sponsort het groen, een bakje en kaars, de
school oase. Aan u vragen we of u uw zoon/dochter
versieringen voor het kerststukje mee wilt geven Dit
hoeft echt niet heel veel te zijn. Een paar dingen is
al genoeg.
Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!

“Vol verwachting klopt ons hart!” Het blijft altijd
spannend voor de kinderen, met name voor de
kinderen van groep 1 t/m 4. De kinderen hebben
buiten op de uitkijk gestaan of Sinterklaas en de
Pieten er al aan kwamen. De schrik was groot toen
er een ambulance mat zwaailicht en sirene
arriveerde en Sinterklaas met een Piet uit de
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