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Bijbelse geschiedenis  
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12 
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17 
Naar de farao, Exodus 5:1-9 

 

Jarigen 
04/09 Jim    gr. 6a 
05/09 Bart    gr. 5b 
05/09 Taylor    gr. 3a 
06/09 Wael    gr. 5b 
06/09 Féline    gr. 6b 
06/09 Angell    gr. 4b 
06/09 Jiro    gr. 4b 
08/09 Liz    gr. 5a 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning september en oktober 

 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 

 7, 8 en 9 sept.: schoolfotograaf (zie info in 
deze nieuwsbrief) 

 8 sept.: studiedag – alle groepen geen 
school 

 9 sept.: informatieavond groep 3 en 8 
 25 sept.: herfstwandeling gr. 1 en 2 
 30 sept.: start Kinderboekenweek 
 5 okt.: Dag van de Leraar 
 7 okt.: ouderavond GGD (onder 

voorbehoud) 
 12 okt.: studiedag team – alle groepen vrij 
 19 t/m 23 okt.: herfstvakantie 
 26 okt.: weer naar school 
 

Goede doelen 
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld 
meenemen voor een goed doel.  

Tot de herfstvakantie wordt voor Gambia 
gepaard waar een aantal leerlingen, waaronder 
oud-leerling Bram van Duijvenvoorde, aan het 
werk gaat op een school. Deze reis is 
georganiseerd door Livingstone in 
samenwerking met Youth for Christ. De groep 
bestaat uit 13 jongeren en 3 begeleiders. De 
school die zij gaan uitbreiden staat in de wijk 
Fajara in Serekunda. 
Bram zou vorig schooljaar al naar Gambia gaan, 
maar door de Corona kon de reis niet 
doorgaan. Het plan is om in de kerstvakantie te 
gaan, om of dat echt door kan gaan is nog 
allemaal heel onzeker. We willen in ieder geval 
wel sparen voor hem! Doet u mee? 
Zie verdere info in een bijlage bij deze 
nieuwsbrief.  
 

Kinderklanken 
In groep 1 en 2 wordt ongeveer één keer per 
maand een klank aangeboden. In de 
nieuwsbrief leest u telkens welke klank dat is. 
U kunt met uw kind allerlei spelletjes doen 
rondom de klank. Te denken valt aan: “Ik zie, ik 
zie, wat jij niet ziet en het begint met een …..” 
of “…. en ik hoor een …. erin.”  U kunt ook op 
zoek gaan met uw kind naar voorwerpen in 
huis waar je de klank in hoort. Het is niet de 
bedoeling dat u de letter(s) gaat flitsen om te 
oefenen. Dit gebeurt ook niet in groep 1 en2. 
Op een speelse manier wordt de klank 
aangeboden en uitgesproken zoals je hem 
hoort (dus de klank l wordt niet als el 
uitgesproken!).  
De komende weken wordt in groep 1 en 2 
gewerkt met de m van mmmmmmmmm 
lekker! 
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Welkom 
Deze week veel nieuwe gezichten in de school! 
We willen alle kinderen die afgelopen maandag 
zijn gestart hartelijk welkom heten en hen een 
fijne tijd op De Duinroos toewensen! Dit geldt 
niet alleen voor de kinderen, ook voor veel 
ouders is het een start van een 
basisschoolperiode van hun kind. Ook voor hen 
geldt een hartelijk welkom ook al is het van een 
afstand.  
Voor de vakantie werd al vermeld dat er 2 
nieuwe leerkrachten zijn in groep 4b. Ook hen 
willen we hartelijk welkom heten en een fijne 
tijd toewensen.  

 
Fietsstickers 

In verband met de geringe 
plaatsingsmogelijkheden voor fietsen in onze 
fietsenkelder, zijn wij genoodzaakt het op de 
fiets komen van leerlingen zoveel mogelijk te 
beperken. Natuurlijk hebben wij begrip voor 
het feit dat een aantal leerlingen te ver van 
school af woont.  
Bij deze Nieuwsbrief vindt u een plattegrond 
met straten die roze zijn gekleurd. De kinderen 
die in één van deze straten wonen, moeten de 
fiets thuis laten. Als u buiten dit gebied woont, 
moet er op de fiets van uw zoon/dochter een 
sticker geplakt worden. Deze kunt u de sticker 
halen bij de directie.  
 

TSO (tussenschoolse opvang) 
Afgelopen week zijn we weer gestart met het 
zg. Hoorns Model. Dit betekent dat de kinderen 
de gelegenheid hebben om op school te eten. 
Een groot aantal kinderen maakt van deze 
gelegenheid gebruik. De kosten van de TSO 
bedragen € 50,- per kind per schooljaar. U 
ontvangt deze maand een betaalverzoek 
hiervoor.  
 
 

Schoolgids en planning 
De schoolgids krijgt u eind september. Hij is al 
klaar maar moet nog door de MR goedgekeurd 
worden. De jaarplanning krijgt u bij deze 
nieuwsbrief en wordt ook op de website gezet. 
 

Fotograaf 
 
 
 
 
 
 
 

Op maandag 7 t/m woensdag 9 september a.s. 
komt de fotograaf weer bij ons op school. Het 
betreft een complete serie.  
Op maandag gaan alle kinderen van onze 
school op de foto voor een individueel portret. 
Woensdag is voor alle groepsfoto’s. 
In de Parro app is er een oproep geweest voor 
broertjes/zusjes foto’s. U kunt nog inschrijven 
tm donderdagavond. Er is nog plek op de 
dinsdagmiddag vanaf 13.00 tot 14.15. Wilt u 
overige tijden niet meer invullen, deze zitten 
vol! Donderdagavond sluiten wij de 
inschrijving.  
Voor de ouders die zich hebben ingeschreven 
geldt het volgende; de ingang voor het brengen 
en halen van uw kinderen is aan de zijkant van 
de school en te bereiken via het hoofdplein.  
Daar bevindt zich de ingang voor de fotograaf. 
Wachten doen we als ouders buiten bij deze 
plek, als de foto genomen is komen de 
kinderen weer naar buiten, zij kunnen niet 
dwalen in school of op het plein.  
Wilt u de looproute volgen en de 1,5meter 
afstand zelf in acht nemen. Bij voorbaat dank.  
Juf Jeanette zal bij al deze fotomomenten 

aanwezig zijn, voor de nodige extra informatie 

is zij te bereiken op 

jeanette.vanderplas@prohles.nl    

 
 
 
 

mailto:jeanette.vanderplas@stichtingpcok.nl


   

 
 
 
               

 

 

 
 

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 

 

Informatieavonden groep 1, 3 en 8 
Afgelopen jaren hielden we in september een 
informatieavond voor bovenstaande groepen. 
Vanwege de corona is alles anders en zijn we 
genoodzaakt het op een andere manier te 
doen.Wij vragen daarvoor uw begrip.  
De ouders van groep 1 krijgen informatie in de 
vorm van een filmpje. De leerkrachten zijn al 
druk bezig om er iets moois van te maken.  
Op woensdag 9 september worden de 
informatieavonden voor de groepen 3 en 8 
gehouden.   
Beide groepen 3 hebben informatieavond van 
18.45 uur tot 19.45 uur in de aula van de 
school. Om de 1,5 meter in acht te nemen mag 
er maar één ouder per kind komen. We kunnen 
de stoelen zo opstellen dat het mogelijk om op 
voldoende afstand van elkaar te zitten.  
Dit geldt ook voor beide groepen 8. Die avond 
begint om 20.15 uur tot 21.00 uur en is ook in 
de aula.  
Wij hopen één van u te ontmoeten op 9 
september. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennisballen 
Juf Trijnie (de gymjuf) is op zoek naar 
tennisballen en kleine (plastic) 
speeldgoeddieren.  
Heeft u ballen en diertjes over en kunt u die 
missen dan mag uw zoon/dochter deze in de 
gestickerde emmer in hal doen. 
Namens juf Trijnie alvast hartelijk bedankt! 
 

 
 
 
 
 

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