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Bijbelse geschiedenis 
Balak zoekt een profeet, Numeri 22:2-13 
De ezel van Bileam, Numeri 22:14-40 
Bileam zegent Israël, Numeri 22:41-24:25 

 

Jarigen 
30/10 Liam    gr. 5b 
02/11 Luna    gr. 6b 
04/11 Colin    gr. 3a 
05/11 Lucas    gr. 2b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning oktober en november 

 Maandag, woensdag en vrijdag 
Fruitdagen 

 Even weken: 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  
 

Goede doelen 
Er is een mooi bedrag overgemaakt naar 
Bram van Duyvenvoorde. Als de 
omstandigheden het toelaten gaat hij met 
een groep jongeren naar Gambia om daar 
een school te bouwen. Bedankt voor de 
giften!  
De komende weken gaan we weer sparen 
voor werkgroep De Ruyter. Regelmatig 
vertrekken zij met hulpgoederen richting 

Roemenië en Kosovo om het daar uit te 
delen aan gezinnen die vaak in 
erbarmelijke omstandigheden leven. Net 
als voorgaande jaren willen we, naast geld, 
ook weer kinderjassen en -schoenen 
inzamelen! Heeft u nog een jas in de kast 
hangen die niet meer gedragen wordt, of te 
kleine schoenen die nog wel een ronde 
mee kunnen? Vanaf vandaag kunnen ze 
schoon ingeleverd worden op school. Op 
het podium staan dozen waar uw 
zoon/dochter de spullen in kan doen.  
We hopen dat we veel kinderen blij kunnen 
maken! 

 
TussenSchoolse Opvang (TSO) 

Inmiddels is 90% van de TSO gelden 
binnen. Van een aantal kinderen staat het 
bedrag nog open. De laatste herinnering 
wordt op 5 november verstuurd. De 
kinderen waarvan de ouders op 15 
november niet betaald hebben, kunnen 
daarna  geen gebruik meer maken van de 
TSO.  
 

Spreekavonden 
Nu er voorlopig geen versoepeling is in de 
maatregelen i.v.m. Covid-19 zullen de 
spreekavonden voor de groepen 2 t/m 8 
fysiek komen te vervallen. Wilt u toch de juf 
/meester spreken dan kunt u dit aangeven 
door haar/hem een berichtje via de Parro-
app te sturen. Als de juf/meester u wilt 
spreken zal zij/hij u eveneens een berichtje 
sturen. Het gesprek zal dan veelal 
telefonisch of via Teams gebeuren  
De ouders van groep 1a en 1b zullen onder 
strikte voorwaarden wel fysiek een gesprek 
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hebben. Die ouders krijgen hierover nog 
bericht.  

Tekenwedstrijd groep 1 t/m 4 
Op 16 oktober zijn de winnaars van de 
tekenwedstrijd naar aanleiding van de 
Kinderboekenweek bekend gemaakt. Het 
zijn Dani uit groep 4b en Vajen uit groep 2b.  
Van harte gefeliciteerd allebei! Wie weet 
zien we in de toekomst nog meer van jullie 
tekentalent! 

 

Webinar – Tieners en sociale druk & 
groepsdruk 

Op 19 november 2020 organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin in 
samenwerking met Tischa Neve een 
webinar over het  ondersteunen van 
tieners bij sociale druk of groepsdruk. Het 
is bedoeld voor alle ouders met kinderen 
van 10 tot en met 18 jaar uit Hollands 
Midden. Zie verder 
de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 

Quarantaineperiode bij zieke 
huisgenoten Corona 

Voor de herfstvakantie heeft u een brief 
hierover gekregen van de directeur-
bestuurder van de stichting Prohles waar 
De Duinroos onder valt.  
Bijgaande links geven de regels aan bij 
ziekte van een huisgenoot of bij het 

wachten op een test(uitslag). We houden 
ons vast aan de richtlijnen van de RIVM en 
de GGD. 
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgeno
otthuis 
De regels omtrent thuis-isolatie en de 
quarantaineperiode zijn soms diffuus. 
Uitgaande van de verkregen informatie 
vanuit de GGD en het RIVM gelden de 
volgende regels: 

 Wanneer een huisgenoot van één 
van onze leerlingen ziek is 
(aantoonbaar Corona heeft), dan is 
er eerst sprake van een periode van 
thuis-isolatie voor het hele gezin 
van 7 dagen.  

 Daarna geldt een wachttijd van 24 
uur als men klachtenvrij is.  

 Na deze periode geldt nog een 
quarantaine van 10 dagen. De 10 
dagen gaan in na het laatste 
risicocontact. Het RIVM gaat ervan 
uit dat die besmettingskans de 
gehele perode van 7 dagen en de 
wachtdag van 24 uur aanwezig is.  

Dat betekent dat sommige leerlingen tot 
wel 18 dagen thuis moet blijven. Dat is 
natuurlijk geen goed nieuws en we hopen 
dat dat zo weinig mogelijk voor komt. Toch 
is de periode van thuisisolatie en de 
daaropvolgende quarantaine wel van 
belang.  
Laten we er alles aan doen om met elkaar 
gezond te blijven! 

 
Een hartelijke groet en een goed weekend 

toegewenst door het team van  
De Duinroos 
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