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Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/ 
Instagram: duinroos.zanderij 
Facebook: duinrooszanderij 
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Bijbelse geschiedenis 
Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9 
Rachab, Jozua 2:1-24 
Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4 

 

Jarigen 
13/11 Ahmed    gr. 4b 
13/11 Lisa    gr. 6a 
13/11 Nicky    gr. 6a 
15/11 Emma    gr. 7a 
17/11 Zara    gr. 8b 
18/11 Jazmin    gr. 6a 

 
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) 
 21 dec.: begin kerstvakantie 
 

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 

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 94% van de TSO gelden 
binnen. Van een aantal kinderen staat het 
bedrag nog open. Gisteren hebben die 
kinderen een brief mee gekregen als 
herinnering.  
Is er op 15 november niet betaald, dan 
gaan we ervan uit dat uw kind thuis eet. Er 
kan  geen gebruik meer gemaakt worden 
van de TSO. U wordt dan gebeld om uw 
kind op te halen (gr. 1 t/m 4).  
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Gezocht voor 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. 
Namens de kinderen alvast heel erg 
bedankt! Ze zullen er blij mee zijn! 
 

Spreekavond 
Vanwege de aangescherpte regels door 
Covid-19 zal er geen fysieke spreekavond 
zijn voor de groepen 2 t/m 8. Indien u de 
leerkracht wilt spreken kunt u hem/haar 
een berichtje in Parro  of een e-mail sturen 
(voornaam.achternaam@prohles.nl).  
Het kan ook voorkomen dat de leerkracht u 
wilt spreken. Hij/zij zal u dan eveneens een 
berichtje via Parro sturen. Er vindt daarna 
een telefonisch gesprek plaats of een 
gesprek via Teams. 
 

Privacyvoorkeur 
Omdat we bekendheid willen geven aan De 
Duinroos maken we gebruik van social 
media (FaceBook, Instagram en de website 
van De Duinroos).  
We willen op genoemde sites o.a. foto’s en 
filmpjes plaatsen van activiteiten die op 
school plaatsvinden. Voor het plaatsen van 
foto’s en filmpjes met uw kind erop hebben 

we uw toestemming nodig. Nu zijn echter 
nog niet alle privacyvoorkeuren ingevuld in 
Parro. Wilt u dit z.s.m. doen?  
Hoe werkt het? 

 Ga naar het vierde tabblad 
'Instellingen'. 

 Tik op privacy-voorkeuren.. 

 Geef per kind aan wat de 
voorkeuren zijn, via de stipjes 
achter het kind. 

 
Een hartelijke groet en een goed weekend 

toegewenst door het team van  
De Duinroos 
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