Bijbelse geschiedenis
Gaat God nog mee?, Exodus 33
Nieuwe stenen platen, Exodus 34:1-10
Vertrek van de Sinaï, Numeri 10:11-36
Jarigen
09/10
10/10
11/10
14/10
14/10

Lieke
Levi
Tess
Maud
Christiaan

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

Allemaal van harte gefeliciteerd!










Planning oktober en november
Maandag, woensdag: en vrijdag
Fruitdagen
E-mail: s.pronk@jgthollandrijnland.nl
19 t/m 23 okt.: herfstvakantie
26 okt.: weer naar school
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.
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
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

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 was om in de
kerstvakantie te gaan, of dat echt door kan
gaan is nog allemaal heel onzeker. Nu ziet
het er naar uit dat het zomervakantie 2021
wordt. We willen in ieder geval wel sparen
voor hem! Spaart u mee?
Namens Bram hartelijk bedankt.
OHC bijdrage
Vandaag heeft u een betaalverzoek via de
Parro app gekregen voor de inning van de
vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om
bijzondere gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kers, 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 via de Parro verstuurd is.
Kinderboekenweek

De afgelopen dagen heeft het thema van
de Kinderboekenweek En toen? volop
aandacht gekregen.
In de aula staan schilderdoeken opgesteld
met prachtigste creaties. In de gymzaal zijn
oudhollandse spelletjes gespeeld, er is
voorgelezen en de fotopuzzeltocht is door
veel kinderen gedaan. In de gangen hingen
foto’s van juffen en meesters in hun
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jongere jaren en de kinderen moesten
opschrijven wie wie was.
Hieronder staat een foto van de opening
van de Kinderboekenweek op het
schoolplein. Een aantal foto’s vindt u op de
website, Facebook en Instagram.

Geen studiedag!
Maandag 12 oktober stond er een
studiedag gepland.
In verband met de aangescherpte
maatregelen rondom het corona-virus
hebben we besloten te studiedag van het
team van de Duinroos te schrappen. De
leerlingen worden maandag 12 oktober
gewoon op school verwacht.
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YES!!!
Wij doen mee aan Rabo ClubSupport. Wij
zouden
graag
een
pannakooi
(“voetbalkooi”) gerealiseerd willen zien
voor de leerlingen en voor de leerlingen uit
de buurt.
U kunt ons helpen om dit voor elkaar te
krijgen. Bent u Rabobank lid en wilt u ons
helpen, klik dan op onderstaande link en
STEM op ons!! Dit kan tm 25 oktober a.s.
https://www.raboclubsupport.nl/.../107279-de-duinroos
Dank alvast namens de kinderen!

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