Bijbelse geschiedenis
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Jarigen
11/09
12/09
12/09
12/09
16/09
17/09

Lizzy
Ruben
Lindsey
Fedde
Noor
Mees

gr. 6a
gr. 7b
gr. 8b
gr. 5a
gr. 4b
gr. 6a

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
 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
gespaard 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
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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! Spaart u mee?
Deze week is er € 54,62 opgehaald. Namens
Bram hartelijk bedankt.
Schoolgids en planning
De schoolgids is goedgekeurd door de MR en
daarom krijgt u deze als bijlage bij de
Nieuwsbrief. De jaarplanning zit er ook nog een
keer bij. Beide documenten staan ook op onze
website.
Beslisboom verkoudheid
In de bijlage vindt u een beslisboom. Deze
beslisboom is ontwikkeld op basis van de
richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor
ouders en medewerkers in de kinderopvang
(bso en gastouderopvang) en scholen. Met
deze beslisboom kun je beoordelen of een
verkouden kind wel of niet naar de
kinderopvang/school mag. Er is een
beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en 7
t/m 12 jaar. Als er na het doorlopen van de
beslisboom
toch
nog
vragen
of
onduidelijkheden zijn, dan adviseren we
contact op te nemen met de behandelend arts
of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een
infectieziektenarts van de regio. Artsen geven
geen medische verklaring af op basis waarvan
het kind alsnog naar de kinderopvang/school
mag. Bij twijfel of vragen kunt u ook bellen naar
het landelijke informatie- nummer coronavirus
van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 20:00 u)
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in
samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland
en het RIVM. De uitkomst van de beslisboom
geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor
ieder kind moet de beslisboom apart
doorlopen worden.
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Studiedag 8 september
Afgelopen dinsdag hebben de leerkrachten van
groep 4 t/m 8 zich bezig gehouden met
Snappet. Inmiddels werken we al een aantal
jaren hiermee, maar het is goed om op de
hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen en om het programma zo
efficiënt mogelijk te gebruiken.
De leerkrachten van groep 1 t/m 3 zijn bezig
geweest met werkzaamheden die de afgelopen
tijd zijn blijven liggen.

MuziekTafeldag
Gisteren was de landelijke bijeenkomst
MuziekTafeldag van de stichting Méér Muziek
in de Klas in de Theaterhangaar. Koningin
Máxima was daarbij aanwezig! Een
afvaardiging van leerlingen van de
Muziekschool was gevraagd te komen spelen
waaronder Levi Ouwehand uit groep 8a. Een
foto hiervan willen wij u niet onthouden. Het
dan ook uniek dat je met koningin Máxima op
een foto staat!
(Levi zit het meest rechts met zijn gitaar.)

Startgesprekken
Elk schooljaar beginnen we met de ouders van
de kinderen startgesprekken. Helaas kunnen
die i.v.m. corona en de daarbij behorende
regels van het RIVM niet doorgaan. Om toch
iets van uw kind te weten te komen vragen wij
u om het formulier dat uw zoon/dochter
vandaag mee naar huis neemt in te vullen.
Wilt u het ingevulde formulier zo snel mogelijk
weer meegeven?
U kunt altijd contact met de leerkracht
opnemen via de Parro app of telefoon.
Parro app/privacy voorkeur
De meeste ouders zijn al in het bezit van de
Parro app. Als u deze nog niet heeft, wilt u dit
dan via de mail doorgeven aan de leerkracht
van uw zoon/dochter?
De leerkrachen, IB’ers en directie sturen nl.
berichten via de Parro app naar ouders en u
kunt ook reageren via de app.
In de Parro app kunt u ook de privacy voorkeur
aangeven. De meeste ouders hebben dit al
gedaan, een aantal nog niet. Mocht u het nog
niet gedaan hebben, wilt u dit alsnog z.s.m.
doen?

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

Ziekmelding
Het kan zomaar gebeuren dat wanneer u belt
om uw zoon/dochter ziek te melden, de
telefoon niet wordt opgenomen. Als dat het
geval is, kunt u hem/haar ziekmelden via de
Parro app.
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