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Bijbelse geschiedenis 
Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18 
en 31:18 
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32:15-20 

 

Jarigen 
02/10 Thomas   gr. 4a 
04/10 Evi    gr. 4a 
05/10 Evi    gr. 4b 
06/10 Usama    gr. 1a 
06/10 Tim    gr. 4a 
06/10 Laura    gr. 7b 
06/10 Mathijs   gr. 6b 
07/10 Robin    gr. 2a 
08/10 Lynn    gr. 7b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning oktober en november 

 Maandag, woensdag: en vrijdag 
Fruitdagen 

 8 en 29 okt.: Telefonisch spreekuur 
JGT door Sandra Pronk van 8.30  uur 
tot 9.00 uur, tel.nr.: 06-36350159. 
Haar werkdagen zijn: ma., di., do.,  vr.  
E-mail:  s.pronk@jgthollandrijnland.nl 

 5 okt.: Dag van de Leraar 
 12 okt.: studiedag team – alle groepen 

vrij 
 19 t/m 23 okt.: herfstvakantie 
 26 okt.: weer naar school 
 20 nov.: Pré-advies groep 8 
 24 en 26 nov.: Spreekavond voortgang 

(op uitnodiging en onder voorbehoud) 
 

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, 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.  
 

Kinderboekenweek 

 
Gistermorgen liepen er toch wel erg 
vreemde juffen en meesters op het 
schoolplein. Wat zagen zij er mooi maar 
ook vreemd uit! Zij droegen allemaal kleren 
die heel vroeger ook gedragen werden en 
helemaal bij het thema En toen? van de 
Kinderboekenweek pasten 
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 
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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! 
Als alle privacyvoorkeuren zijn aangeven in 
de Parro app ziet u volgende week een 
kleine impressie. 
 

JGT 
Sinds begin dit school is er een nieuwe JGT-
er aan De Duinroos verbonden. Zij stelt zich 
hieronder aan u voor. Helaas is het nog niet 
mogelijk haar fysiek op school te 
ontmoeten door de aangescherpte 
coronamaatregelen. Bellen of mailen kunt 
u haar wel. 
 
Mijn naam is Sandra Pronk, sinds 1 
september ben ik werkzaam als Jeugd- en 

Gezinswerker binnen 
het Jeugd en 
Gezinsteam in Katwijk. 
Ik heb ruim 12 jaar 
werkervaring in de 
jeugdzorg, van daaruit 
neem ik veel ervaring 

met mij mee. U kunt bij mij terecht voor al 
uw opvoed- en opgroeivragen, een 
luisterend oor en of iemand om mee te 
sparren. 
Onderwerpen als: autisme, ADHD en 
emotieregulatie zijn mij wel bekend. 
Samen zullen wij uw hulpvraag verhelderen 
en op zoek gaan naar passende hulp. Dit 
kan een coaching traject vanuit Mij zijn en 
of ouderbegeleiding maar ook een 
passende training en of eventueel 
doorverwijzen naar meer specialistische 
zorg. 

Met vriendelijke groet, 
Sandra Pronk 
0636350159 
s.pronk@jgthollandrijnland.nl 
 

OHC bijdrage 
Donderdag 8 oktober krijgt u een 
betaalverzoek via de Parro app 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.  
De ouderbijdrage is € 20 per kind. Voor 
twee kinderen dus € 40 enz. 
De betaling kunt u doen via de betaallink 
die volgende week via de Parro verstuurd 
wordt.  
 

Zieke leerkracht of zieke leerling 
Wanneer een leerkracht van groep 4 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. De 
leerkracht laat zelf weten, wanneer hij/zij 
daartoe in staat is, wat de kinderen 
kunnen/moeten doen.  
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.  
 

TSO 
Heeft u vragen of iets te melden voor de 
tussenschoolse opvang, dan kunt u mailen 

mailto:s.pronk@jgthollandrijnland.nl
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naar joke.vanwijk@prohles.nl. Zij is de 
coördinator van de TSO. 
 

Bericht vanuit de werkgroep meer- en 
hoogbegaafdheid 

De projectklassen (voorheen plusklas) van de 
onderbouw en bovenbouw zijn weer gestart. 
De onderbouw is bezig met het thema 
‘dinosaurussen’ en 
de midden- en 
bovenbouw werkt 
aan het thema ‘het 
elastische brein’.   
Dit schooljaar helpt 
ook Maaike van 
Egmond leerlingen in 
de klas met de 
begeleiding van extra 
werk. De leerlingen 
werken enthousiast 
aan de opdrachten, 
maar ervaren ook dat het af en toe best lastig 
is.  
We merkten dat de projectgroep voorgaande 

jaren zo groot 
werd, dat het 
steeds lastiger werd 
om de juiste 
begeleiding te 
bieden. De 
werkgroep heeft 
daarom de 

selectieprocedure 
aangescherpt. 

Na iedere periode 
wordt geëvalueerd 

of de leerlingen in de plusgroep blijven of dat 
andere leerlingen hiervan gebruik gaan 
maken.  
 

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

Duinroos 
 

mailto:joke.vanwijk@prohles.nl

