Bijbelse geschiedenis
De tabernakel, Exodus 40:1-38
Jozua, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
Jarigen
11/11
11/11
12/11
12/11

Finn
Laura
Quin
Chosen-Day

gr. 7a
gr. 7a
gr. 6a
gr. 2b

Allemaal van harte gefeliciteerd!








Planning november en december
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
4 dec. Sintviering
17 dec.: kerstvieringen op school
(informatie volgt)

Goede doelen
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
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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!
U kunt, mocht u spullen hebben, deze
afgeven aan de juf of meester die bij het
hek staat.

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.
Gezocht door de TSO
Deze tijd van het jaar kan het voor komen
dat de kinderen tijdens de lunchpauze niet
naar buiten kunnen. De kinderen zijn dan
genoodzaakt binnen te blijven. Om de
kinderen toch te laten spelen, is de TSO op
zoek naar:
o Een grote sjoelbak met stenen
o Voetbaltafels
o Air-hockeytafels
o Biljarttafel(s)
o Gezelschapsspellen
Heeft u één van deze spelen in de garage of
op zolder staan en wilt u ervan af, stuur dan
een mailtje naar joke.vanwijk@prohles.nl.
Zij kan ervoor zorgen dat de spullen bij u
opgehaald worden.
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
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Namens de kinderen alvast heel erg
bedankt! Ze zullen er blij mee zijn!
Maatregelen
 Mondkapjes
Als gevolg van de aangescherpte
maatregelen inzake Covid-19
heeft de stichting Prohles
besloten dat alle externen die
onze school bezoeken in de
openbare ruimten verplicht
zijn een mondkapje te dragen. Zodra men
in de ruimte is waar het overleg plaatsvindt
kan deze af.
 Geen ouders
Helaas is het nog niet mogelijk ouders toe
te laten in de school. Alleen als er een
afspraak is, is dit toegestaan. Mocht u iets
door willen geven aan de leerkracht van uw
kind, doe dit dan via de Parro app of bel de
leerkracht na schooltijd.
Voorlopig is het niet anders. Hopelijk
breekt er snel een andere tijd aan.
‘Verstand aan, fietsverlichting aan!’
Ook met de donkere dagen voor Kerstmis
zijn er ’s ochtends en vanaf de namiddag
velen die met de fiets op pad gaan naar
school, het werk of de (sport)vereniging.
‘Zien en gezien worden’ kan dan van
levensbelang zijn. Het kan zelfs van één
draadje afhangen, het draadje van je
fietsverlichting in dit geval, of een
batterijtje. Controleer het voor jezelf, voor
de (klein)kinderen voordat de fiets wordt
gepakt om het drukke Katwijkse verkeer in
te gaan. VVN Katwijk brengt daarom de
landelijke
fietsverlichtingsactie
van
zaterdag 31 oktober t/m 7 november met
klem onder ieders aandacht.
Zie verder “Persbericht” in de bijlage.
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Een hartelijke groet en een goed weekend
toegewenst door het team van
De Duinroos
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