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Bijbelse geschiedenis 
De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27 
De Gibeonieten, Jozua 9 
De laatste woorden van Jozua, Jozua 23:1-
26 

 
Jarigen 

20/11 Julian    gr. 4b 
22/11 Elena    gr. 3b 
25/11 Naomi    gr. 5b 
25/11 Siem    gr. 6b 
25/11 Nikki    gr. 4b  

 

    
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 sparen we 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. 
 

 
 

Goede doelen: Gambia 
Vanaf de zomervakantie tot aan de 
herfstvakantie is er gespaard voor Gambia. 
Inmiddels is er € 272,- overgemaakt voor 
dit doel.  
Een berichtje van Bram van Duijvenvoorde: 
Super dat er toch zo’n mooi bedrag is 
opgehaald zeg! Super bedankt!  
Er is inmiddels wel besloten dat wij zelf 
helaas helemaal niet meer naar Gambia 
gaan, maar het project zelf gaat nog wel 
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door en de school wordt dus nog wel 
gebouwd! Livingstone zou dus heel erg blij 
zijn met het bedrag.  
 

Verdriet 
Afgelopen zaterdag is de schoonvader van 
juf Boukje overleden. Wij willen haar, haar 
man, zoon en familie veel sterkte en Gods 
nabijheid toewensen. 
 

Kinderklanken  
De komende weken werken de kinderen uit 
groep 1 en 2 met de klank: OO: 
  

OO van twee ogen 
Twee ogen op een doos 

Wie zit daar onder? 
Wie kijkt zo boos? 

                              

 
 

“Gooi wat in mijn schoentje” 
Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat 
Sinterklaas weer in het land is aangekomen 
ook al is dat anders gegaan dan we gewend 

waren. Nu werkt hij vanuit 
huis. Daarom heeft hij in een 
brief gezegd: 
De kinderen van groep 1 t/m 4 
mogen donderdag 26 
november hun schoen 

neerzetten op school.  
Wilt u daarom volgende week donderag 
een schoen meegeven? De school heeft 
weliswaar geen schoorsteen, maar we 
hopen tòch dat er pieten langs komen om 
er iets in te doen.  
 
 

RABO Club Support  

Yes!!! 🎉 Dank aan alle stemmers! Dankzij 
jullie hebben we € 1.907,61 gewonnen 

voor de pannakooi! Rabobank Katwijk 👍🏽 

  
 

Een hartelijke groet en een goed weekend 
toegewenst door het team van  

De Duinroos 
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