Bijbelse geschiedenis
Bezoek van Jetro, Exodus 18
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
Jarigen
25/09
25/09
26/09
29/09
30/09
30/09
30/09
01/10

Dinand
Josephine
Seth
Luca
Evi
Jayna
Sem
Thijmen

gr. 4a
gr. 8b
gr. 5a
gr. 8a
gr. 3a
gr. 2b
gr. 7a
gr. 8a

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
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen
geld meenemen voor een goed doel.
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

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, of dat echt door kan
gaan is nog allemaal heel onzeker. We
willen in ieder geval wel sparen voor hem!
Spaart u mee?
Namens Bram hartelijk bedankt.
Kinderklanken
De komende weken staat de aa centraal in
de groepen 1 en 2.
aa zegt de aap
daar hangt een banaan
ik haal een stok
een stok om te slaan
Kinderboekenweek

Aanstaande woensdag is de officiële
opening van de Kinderboekenweek. Op
school wordt hier ook aandacht aan
besteed. Alle kinderen mogen woensdag
verkleed op school komen, het liefst
passend bij het thema. Het thema van de
Kinderboekenweek is: En toen?
Dit keer zal de opening voor de kinderen
niet in de aula plaats vinden maar buiten op
het schoolplein. Hoe? Dat blijft nog een
verrassing!
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan
we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats
je in oorlogstijd of kom van alles te weten
over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine
nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken werelden uit het verleden door het
lezen van boeken!
De Kinderboekenweekcommissie heeft
een mooi programma voor de kinderen
samengesteld: Alle groepen maken een
collage op een groot schilderdoek. Er is een
teken- of schrijfwedstrijd. Er worden
oudhollandse spelletjes gespeeld. Er is een
fotopuzzeltocht en er wordt bij elkaar
voorgelezen. Ook Joke Prins, leesconsulent
van de bibliotheek op school zal in elke
groep een aantal boeken promoten.
Kortom, genoeg te doen!
Herinnering TSO bijdrage
Begin september is er een betaalverzoek
via de Parro app verzonden. Als u nog niet
betaald heeft, wilt u dan z.s.m. doen? Er zal
één dezer dagen een herinnering verstuurd
worden. Namens de TSO hartelijk dank.
Afspraken tandarts en/of arts
Het komt voor dat uw zoon/dochter onder
schooltijd naar de tandarts of anderszins
moet. Als dat het geval is, wilt u dit bij de
leerkracht melden via de Parro app? De
leerkracht kan dan uw zoon/dochter rond
dat tijdstip alvast naar buiten laten gaan.
Natuurlijk hebben we het liefst dat de
afspraak buiten schooltijd plaatsvindt
zodat uw zoon/dochter geen lestijd mist.

de school en waar de meeste kinderen van
De Duinroos wonen. Het is de bedoeling
dat kinderen die in de “rose” straten
wonen lopend naar school moeten komen.
Daarbuiten mogen kinderen met de fiets of
stepje naar school. Dus ook stepjes moeten
een sticker hebben.
We moeten ècht deze maatregel nemen
omdat de kelder te vol wordt. We hopen op
uw begrip.
Klacht
Er is een klacht binnengekomen van buren
uit de Gravin van Burenlaan omdat er
fietsen geplaatst worden op hun oprit. Wij
willen u daarom vragen de fiets tegen het
hek van de school te zetten en niet op de
oprit van de buren.
Ouderformulieren
Wilt u, mocht u dat nog niet gedaan
hebben, het ouderformulier ingevuld aan
uw zoon/dochter meegeven?
Zieke leerkracht of zieke leerling
Wanneer een leerkracht van groep 6 t/m 8
ziek gemeld is, kunnen leerlingen uit die
groepen thuis aan de slag met Snappet. Zij
kunnen werken aan de weektaak of
werkpakketten die al klaar staan. Er kan
geen thuisonderwijs verzorgd worden.
Leerlingen die ziek zijn kunnen de lessen
van de dag op Snappet wel (proberen te)
maken. Ook hier geldt dat er geen
thuisonderwijs gegeven kan worden.
Vragen moeten bewaard worden voor als
de leerling weer naar school gaat.

Fietsstickers op stepjes
Vorige week heeft u een bijlage gekregen
met de plattegrond van de straten rondom
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Nog een keer “voorstellen”
Hallo ik ben Gabriëlle Wolthaus, 18 jaar
oud.
Ik
doe
de
opleiding
onderwijsassistente op
het MBO Rijnland. Dit is
mijn examenjaar. In
mijn eerste jaar heb ik
ook stage mogen lopen
op deze school. Ik vond
dit toen zo leuk en
daarom ben ik terug
gekomen! Op maandag
en dinsdag loop ik stage in groep 2 bij juf
Boukje. Het is nu al leuk en ik kijk uit naar
een fijn en leerzaam jaar.

Duinroos Dance Academy
Aanstaande vrijdag vindt de 2e
dansworkshop plaats. De workshop wordt
gegeven door Chantal Ravensbergen.
Chantal is vorig jaar het project 'Dance
meets Education' gestart. Dit is een project
met veel ruimte voor dans, beweging, maar
vooral veel plezier. Kinderen uit de groepen
3 tot en met 6 kunnen deelnemen aan deze
workshop. De workshop is 4 weken (nu nog
3 weken) lang op vrijdagmiddag van 13.30
uur tot 14.30 uur. Er mogen nog kinderen
bij. De kosten zijn € 7,50 voor de komende
3 weken.

TSO
Heeft u vragen of iets te melden voor de
tussenschoolse opvang, dan kunt u mailen
naar joke.vanwijk@prohles.nl. Zij is de
coördinator van de TSO.

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