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Bijbelse geschiedenis 
De naam Jesaja, Jozua, redding (Psalmen 
& Profeten) 
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25 (OB 
alleen dit verhaal) 

 
Jarigen 

27/11 Thijs    gr. 4a 
29/11 Laura    gr. 8a 
30/11 Norah    gr. 6a 
01/12 Luca    gr. 4a 
03/12 Rosalie    gr. 4b 
03/12 Joas    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? U kunt, mocht u spullen 
hebben, deze afgeven aan de juf of 
meester die bij het hek staat. U kunt ze ook 
aan uw zoon/dochter meegeven.  
Op het podium staan dozen waar hij/zij de 
spullen in kan doen.  
We hopen dat we veel kinderen blij kunnen 
maken!  
 

 
 

Social Media 
Wij zijn in deze tijd steeds actiever 
geworden op Social Media, zoals Facebook 
en Instagram. Het is  leuk om met u ‘van 
alles’ te delen, want wij snappen dat het 
contact met school in deze tijd wat minder 
is. Wij houden jullie door deze socials op de 
hoogte wat er allemaal in en rond om 
school afspeelt. 
Het kan voorkomen dat er kinderen op 
deze foto’s staan. Wij hebben van u als 
ouder toestemming nodig om deze foto’s 
te mogen plaatsen.  
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Aan het begin van het schooljaar hadden 
vrijwel alle ouders al positief gereageerd. 
Helaas is er in het kader van AVG het één 
en ander veranderd in de Parro app, 
waardoor u opnieuw moet aangeven wat 
uw voorkeur is.  
 
Inmiddels heeft een groot aantal ouders 
opnieuw dit opnieuw gedaan. Wilt u, 
mocht u het nog niet gedaan hebben, het 
alsnog doen? Weet dat we hier zorgvuldig 
mee omgaan! Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 
 
Kinderen waar (nog) geen toestemming 
voor is gegeven worden nu weggelaten op 
een foto of filmpje. Een sticker wordt op 
het gezicht gezet of het gezicht wordt wazig 
gemaakt. Het is een hele klus om uit te 
zoeken welke kinderen wel of niet op de 
foto mogen.  
 

Fysiotherapie  
Er is verwarring ontstaan over de bijlage 
van Fysiopraktijk Vitaal die vorige week bij 
de Nieuwsbrief zat.   
Al een aantal jaren is er op 
maandagmorgen fysiotherapeut Saskia  
van Olphen van het Paramedisch Centrum 
(PMC) op De Duinroos aan het werk. Zij 
heeft de mogelijkheid om kinderen op 
school te behandeling i.p.v. in de praktijk. 
Dit vinden wij erg prettig en ook voor de 
leerlingen is het fijn dat de 
behandeling  schoolnabij is. Bovendien 
zorgt dit ervoor dat de lijnen tussen 
fysiotherapeut, ouders en school kort 
blijven. 
School heeft met het PMC een contract 
hierover afgesloten en deze praktijk zal ook 
aan school verbonden blijven. 
Aanmeldingen voor fysiotherapie op 

school zullen via het PMC verlopen. Het 
staat ouders echter vrij zelf een praktijk te 
kiezen. 
In de bijlage vertelt Saskia van Olphen meer 
over het Paramedisch Centrum  
 

Sinterklaasfeest 
Vandaag hebben de kinderen van groep 1 
en 2 bezoek gehad van twee roetveeg 
pieten. Wat een feest was dat om zomaar 
van zo dichtbij roetveegpieten te zien.  
 
Ook mochten de kinderen van groep 1 t/m 
4 vandaag hun schoen zetten in de klas. Nu 
maar hopen dat de schoenen morgen niet 
weg zijn, maar dat er iets in de schoen zit. 
We zijn benieuwd! 
 
Groep 3a en 3b gaan a.s. maandag aan de 
slag in de kleutergymzaal. Daar zullen zij 
een Pietenspel doen. U hoort van de juf 
meer hierover.  
 
Volgende week vrijdag wordt het 
Sinterklaasfeest gevierd op school. Het zal 
allemaal anders gaan dan andere jaren. Het 
is nog maar de vraag of de goedheiligman 
komt, nu hij vanuit huis werkt. Maar je 
weet nooit.  
 

 
Een hartelijke groet en een goed weekend 

toegewenst door het team van  
De Duinroos 


