Bijbelse geschiedenis
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Jarigen
18/09
19/09
20/09
21/09
21/09
23/09
23/09
23/09
24/09

Denise
Tanné
Lola
Sofie
Mike
Rolandi
Noor
Ayden
Quinten

gr. 7b
gr. 3a
gr. 2b
gr. 6b
gr. 3b
gr. 8b
gr. 5b
gr. 2a
gr. 3a

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 (onder
voorbehoud)
30 sept.: start Kinderboekenweek
5 okt.: Dag van de Leraar
12 okt.: studiedag team – alle groepen vrij
19 t/m 23 okt.: herfstvakantie
26 okt.: weer naar school

PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

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
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?
Totaal is er al € 179,97 opgehaald. Namens
Bram hartelijk bedankt.
Maatregelen i.v.m. corona
Op de jaarplanning staat een aantal activiteiten
waarbij het gewenst is dat ouders daarbij
aanwezig zijn.
Twee activiteiten moeten, gezien de
ontwikkelingen van de coronabesmetting,
geannuleerd worden:
de
ouderavond
georganiseerd door de GGD (7 okt.) en de
Kerstviering in de kerk (16 dec.).
Op school hebben we afgesproken dat
kinderen wel mogen trakteren, maar dat dit
wel een verpakte traktatie moet zijn.
We vragen voor bovenstaand uw begrip.
Ouderbijdrage

Via deze nieuwsbrief willen wij uw
aandacht vragen voor de inning van de
vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om
bijzondere gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerst, Sportdag, Slotdag e.d. te bekostigen.
Deze kunnen niet van het schoolbudget
betaald worden. Zonder uw bijdrage
kunnen die activiteiten dan ook geen
doorgang vinden.
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

De ouderbijdrage is € 20,- per kind. Voor
twee kinderen dus € 40,-, enz.
Om de betaling voor u zo makkelijk
mogelijk te maken krijgt u 8 oktober een
betaalverzoek.
Fietsstickers
Bij deze Nieuwsbrief vindt u nogmaals 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 halen bij de directie.
Even voorstellen
In de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar
stond vermeld dat er twee nieuwe
leerkrachten op De Duinroos zijn gekomen en
dat er een groot aantal studenten stage loopt.
De leerkrachten en enkele studenten stellen
zich hieronder voor.
Hallo allemaal
Wij zijn de nieuwe juffen van groep 4B, juf
Annemarie Jagerman (rechts) en juf Mennie
Kuijt. Voordat we
hier
op
school
kwamen hebben we
best lang op de
Willem
van
Veenschool gewerkt.
We werken nu voor
het 6e jaar in groep 4
en
vinden
het
superleuk om weer
samen
op
de
Duinroos aan de slag kunnen.
Juf Annemarie vertelt: Ik ben 53 jaar, moeder
van Mees (16) en woon boven de COOP in de
Rijnstraat. In mijn vrije tijd rijd ik graag op de
scooter, vind ik het leuk om te schilderen en
klussen in mijn huis en is Griekenland mijn
favoriete vakantieland. Op school vind ik het
superleuk om de kinderen voor te lezen met
allerlei gekke stemmetjes wat de kinderen vast
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al gemerkt hebben. Mijn lievelings kleuren zijn
blauw en groen en de Keizerspinguïn vind ik
een bijzonder mooi dier.
Juf Mennie aan het woord: Ik ben 1 jaar ouder
dan juf Annemarie, woon samen met Jaco, mijn
man en onze labrador Door, op de Prins
Hendrikkade. Onze 3 kinderen wonen op
zichzelf en inmiddels ben ik (oppas) oma van
Eva, Kaj en Jona. Mijn hobby’s zijn, lezen, varen
en op vakantie gaan naar een Grieks eiland. Ik
kijk ernaar uit om met de kinderen te gaan
knutselen in de klas.
Meer dan genoeg over ons! Jammer dat we
ouders nu niet in de school kunnen ontmoeten
maar we hopen dat dat in de toekomst zeker
gaat gebeuren.
We gaan er een leuke tijd van maken op de
Duinroos!!!
Hallo mijn naam is Tine Kraaijenoord en ik loop
stage bij groep 3b. Ik ben bezig
met mijn tweede jaar voor de
opleiding OnderwijsAssistent en
loop stage op de donderdag en
vrijdagen. Ik heb er erg zin in om
dit jaar bij de Duinroos stage te
lopen en hoop er een heel leuk
jaar ervan te maken!
Hallo! Mijn naam is Sophie en ik ben 16 jaar. Ik
zit in jaar 1 van de opleiding
onderwijsassistent. Verder hou ik
van muziek luisteren, buiten zijn
en leuke dingen doen met mijn
vrienden en familie. Dit jaar ga ik
stage lopen bij jullie en ik heb er
heel veel zin in!
Ik kom in november op de dagen
dinsdag en woensdag. Tot dan!
Mijn naam is Jennifer Zwanenburg, ik ben een
19 jarige 3e jaars. Ik volg op het mbo de
opleiding onderwijsassistent op niveau 4.
Dit jaar is mijn 2e jaar op basisschool de
Duinroos, daarvoor heb ik op mijn oude
basisschool
(basisschool
Groen
van
Prinstererschool) stage gelopen in groep 3,
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daarvoor op het VMBO liep ik stage op het
speciaal onderwijs de Duinpieper in
Noordwijk.
Dit jaar is mijn laatste jaar van
de opleiding. Ik ga hard aan
mijn examens werken, meer en
meer ervaring opdoen en
ervoor zorgen dat ik na dit jaar
mijn diploma heb, mijn
collega’s van basisschool de
Duinroos helpen mij hier gelukkig super goed
mee!
Hallo, mijn naam is Larissa Pret (15 jaar).
Ik zit op het Vakcollege
Rijnmond in m’n 4e jaar, dit
jaar moet ik stage lopen en
aangezien ik later iets met
kinderen wil doen leek een
basisschool mij wel leuk. Ik
begin 21 September met mijn
stage en eindig 14 december,
elke maandag ben ik dus
aanwezig!
Ik heb er zin in en kan niet wachten om te
beginnen!
Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De Duinroos
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