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Bijbelse geschiedenis 
Verkenners, Numeri 13:1-24 
Is dat nou een beloofd land?, Numeri 
13:25-33 
Gaan we of gaan we niet?, Numeri 14:1-9 

 

Jarigen 
18/10 Anne-Fleur   gr. 8b 
18/10 Roan    gr. 8b 
21/10 Anne    gr. 7a 
21/10 Maira    gr. 2a 
21/10 Nina    gr. 7a 
22/10 Nora    gr. 2a 
24/10 Nikki    gr. 4b 
25/10 Esther    gr. 7a 
27/10 Bram    gr. 5b 
29/10 Alexander   gr. 8b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning oktober en november 

 Maandag, woensdag: en vrijdag 
Fruitdagen 

 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.  
E-mail:  s.pronk@jgthollandrijnland.nl 

 20 nov.: Pré-advies groep 8 
 24 en 26 nov.: Spreekavond voortgang 

groep 1, Spreekavond groep 2 t/m 8 
voortgang (op uitnodiging) 
 

 
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 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. Het totale bedrag komt op € 271,99. 
Namens Bram hartelijk bedankt.  
Na de vakantie wordt er gespaard voor een 
nieuw doel. Dit wordt in de volgende 
nieuwsbrief bekend gemaakt.  
 

Kinderklanken 
Na de herfstvakantie wordt er in groep 1 en 2 
gewerkt met de letter b. Deze letter wordt 
uitgesproken als bùh. 
 

b is de boom 
de bal ligt erbij 

bijt hem niet stuk 
die bal is van mij! 
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Club Dorpskerk 

De club van de Dorpskerk is weer 
begonnen! Elke week (behalve in de 
schoolvakanties) komen we bij elkaar in het 
Dorpshuis naast de Dorpskerk. 
Maandag van 19:00-20:30 meiden van 9 
t/m 12 jaar  
Dinsdag van 18:30-20:00 meiden van 6 t/m 
8 jaar 
Donderdag van 19:00-20:00 jongens van 6 
t/m 12 jaar 
 
Kom gezellig een keertje kijken! 
 

Hoofdluis 
De scholen zijn weer begonnen. Normaal 
gesproken worden de kinderen eens in de 
paar weken of na iedere vakantie 
gecontroleerd op hoofdluizen door een 
groep ouders van de school.  
Omdat het streven is zo weinig mogelijk 
volwassenen in de school toe te laten, is 
het de komende tijd niet mogelijk om op 
school te controleren. De hoofdluisouders 
zijn er slechts ter ondersteuning, het is de 
verantwoordelijkheid van ouders om 
regelmatig op hoofdluis te controleren.  
Daarom willen wij u vragen om 1 keer per 
week de haren van uw kind goed te 
controleren op de aanwezigheid van luizen 
of neten. Dit kunt u het beste doen op een 
vaste dag in de week met behulp van een 
luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten 
kunt herkennen kunt u terug vinden op: 
www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u 
hoofdluizen of neten aantreffen in de 
haren van uw kind, start dan meteen met 
kammen met een luizenkam en blijf dit 14 
dagen lang doen. Geef dit ook door aan 
school, zodat andere ouders extra alert 
kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft 
gekamd mag uw kind gewoon naar school.  

 
Alvast bedankt voor uw medewerking. De 
ketting is zo sterk als de zwakste schakel.  
 

Leerlingenraad 
Vanmiddag is voor de eerste keer de 
leerlingenraad bijeen geweest. Er is 
gesproken over de pannakooi en dat het 
fijn zou zijn als veel ouders hun stem bij de 
Rabobank hierop uitbrengen. Daarnaast 
gaven de leerlingen een aantal wensen 
door: een hockeyveldje, kunstgras op het 
voetbalveldje, een overkapte pannakooi, 
badjes en balletjes voor de pingpongtafel, 
een extra pingpongtafel op het voorplein. 
Helaas was er te weinig tijd om zich aan 
elkaar voor te stellen en waren we niet 
helemaal compleet om een foto te maken. 
Dit alles heeft u nog te goed.  
De volgende leerlingenraad is op 26 
november om 14.00 uur.  
 

Speelgoedmorgen 
Aanstaande vrijdagmorgen is het 
speelgoedochtend voor de kinderen van 
groep 1 en 2. De kinderen mogen 
speelgoed of een gezelschapsspel 
meenemen.  

 
 

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.  

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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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 t/m 25 oktober a.s. 
https://www.rabo-
clubsupport.nl/.../107279-de-duinroos 
Dank alvast namens de kinderen! 
 

 
 

Afsluiting Kinderboekenweek 
Dinoproject 

Groepen 3a en 3b zijn de afgelopen weken 
druk bezig geweest met Dinosaurussen. Er 
is geknutseld, voorgelezen, gekleid en nog 
veel meer over het project. Vandaag was 
de afsluiting. Alle juffen en meesters waren 
uitgenodigd om te komen kijken onder het 
genot van een frisdrankje en een plakje 
cake. Op de website vindt u een aantal 
foto’s.  

Schrijf- tekenwedstrijd 
Vanmiddag is de prijsuitreiking van de 
schrijfwedstrijd voor de kinderen van groep 
5 t/m 8 geweest. Wat een talenten hebben 
we op De Duinroos. Eigenlijk verdienen alle 
kinderen die hebben meegedaan een prijs. 
Eén verslag sprong er echter wel uit en dat 
was die van Josephine Kromhout uit groep 

8b met haar verhaal De held op sloffen. Zij 
heeft een welverdiende eerste prijs. Resa 
van der Plas uit groep 5b heeft de tweede 
prijs gewonnen met het verhaal 
Pruikenwedstrijd. Gefeliciteerd allebei. Wie 
weet horen we in de toekomst meer over 
jullie schrijftalent! Josephine heeft 
toestemming gegeven om haar verhaal als 
bijlage te versturen.  
De groepen 1 t/m 4 moeten nog even 
wachten tot vrijdag. Dan vindt hun 
prijsuitreiking plaats voor de 
tekenwedstrijd. In de nieuwsbrief na de 
herfstvakantie zal de prijswinnaar vermeld 
worden.  

Voorlezen 
Morgen gaan alle meesters en juffen in een 
andere groep een leuk boek voorlezen.  
Ook in de peuterspeelzaal wordt door een 
juf/meester voorgelezen.   
Iedereen is al druk aan het oefenen.  
 
Het is een leuke inspirerende  
Kinderboekenweek geweest! 
Complimenten aan iedereen!! 

 
 

Herfstvakantie 
Morgenmiddag begint de herfstvakantie. 
Een eerste periode van hard werken zit 
erop. Het was ook een periode waarbij het 
Covid-19 steeds meer een rol ging spelen 
om ons heen. Het is nog niet voorbij. 
Tijdens de persconferentie is een groot 
aantal regels aangescherpt. Voor De 
Duinroos blijven de aanpassingen van 
kracht. Zij worden nogmaals met deze 

https://www.rabo-clubsupport.nl/leiden-katwijk/deelnemers/details/107279-de-duinroos?fbclid=IwAR2WXRclDze4mf0lYjlSk9Gu9JJ3YS1npSBsv8eiCX_JHmED7ZQv7-853Vo
https://www.rabo-clubsupport.nl/leiden-katwijk/deelnemers/details/107279-de-duinroos?fbclid=IwAR2WXRclDze4mf0lYjlSk9Gu9JJ3YS1npSBsv8eiCX_JHmED7ZQv7-853Vo
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nieuwsbrief meegestuurd. Laten we goed 
voor elkaar blijven zorgen, 1,5 meter 
afstand houden en veel de handen wassen. 
Hopelijk keert het tij over een paar weken.  
Nu eerst een weekje iets anders en kunnen 
we even doen wat we willen en hoeven we 
niet aan school te denken. Daarom …. 
 

Een hartelijke groet en een fijne 
herfstvakantie toegewenst door het team 

van De Duinroos 
 

 


