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 Bijbelse geschiedenis  

Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38 
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria,  

Lucas 1:39-56 
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-80 

 
Jarigen 

05/12 Sinterklaas 
05/12 Lennard  gr. 6b 

05/12 July  gr. 5b 
06/12 Damian  gr. 6b  
06/12 Evelyn gr. 6a 
08/12 Dani  gr. 4b 

08/12 Kyana  gr. 4b 
08/12 Seth  gr. 4b 
09/12 July  gr. 7b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning december en januari 2021 

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 
4 dec. Sintviering 

17 dec.: kerstvieringen op school 
(informatie volgt) 

21 dec.: begin kerstvakantie 
4 januari: weer naar school 

21 januari: studiedag team, alle kinderen 
geen school 

 
Goede doelen 

De afgelopen weken is er € 191,70 
opgehaald. 

Zoals u weet heeft de commissie dit 
voor 

Werkgroep “De Ruyter” uit Rijnsburg  
bepaald. 

Ook kunnen er nog kinderjassen en -
schoenen worden meegenomen. 

Zo kunnen de kinderen in Roemenië de 
winter goed doorkomen.  

U mag het geven aan de meester of juf 
bij het hek. 

Voor ons is dat helemaal niet gek.  
 

Gebedsgroep 
Wat is het alweer lang geleden 

dat we samen hebben gebeden! 
We kunnen helaas niet samenkomen 

vanwege de corona zijn er strenge 
maatregelen genomen. 

Maar we willen juist ook nú met elkaar 
bidden voor de school, gezinnen, 

leerkrachten, corona en nog veel meer. 
Dat gaan we doen op dinsdag 15 december 

van 20.15 tot 21.45 via Teams dit keer. 
Voor degene die mee wil doen zeggen we: 

KOM! 
Stuur een mailtje naar 

duinroos.gebedsgroep@gmail.com 
Gebedspunten kunnen hier ook naartoe 

gemaild worden. 
De gebedsgroep maakt het voor u in orde. 

Groetjes van de gebedsgroep 
 

Leerlingenraad 
Maandag 30 november was er 

leerlingenraad. 
Er wordt besproken wat de school aangaat. 

Van het RABO fonds is geld gekregen 
Voor een pannakooi, dat is ons goed 

gelegen. 
Helaas is deze duurder dan het geldcadeau 

En moeten er acties komen of zo. 
De kinderen gaan het een en ander 

bedenken  
Zodat we de pannakooi kunnen schenken.  

Ook stelt de Leerlingenraad zich aan u voor. 
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 In de bijlage en op de website vindt u het 

hele koor.  
 

Kerstkaarten 
Wat is het toch leuk om een kaartje te 

sturen. 
Naar familie, vrienden en goede buren. 

Heeft uw kind ook kaarten voor vriendjes 
geschreven? 

Wilt u die dan op het schoolplein laten 
geven? 

In de klas heeft de juf geen tijd hiervoor. 
Dat kan ook niet met zo’n groot kinderkoor. 
En kinderen die niet krijgen, kijken minder 

sip!! 
We hopen op uw begrip. 

 
Surprises 

Wat een talenten zijn te vinden op De 
Duinroos. 

De pakjes voor groepen 5 t/m 8 zitten in de 
mooiste cadeaus! 

Zo mooi verpakt al dat dierbaars!! 
Complimenten voor alle kunstenaars! 

 

 
 

Sinterklaasfeest op 4 december? 
Deze dag is min of meer normaal: 

Het is de vraag of Sint met Piet komt met 
pakjes en veel kabaal. 

Vol verwachting zullen alle kinderen naar 
buiten kijken. 

Waar zal het dit jaar op gaan lijken? 
 

Helaas werkt Sint vanuit huis, echt waar. 
En komt hij mogelijk niet. Dat is wel heel 

raar! 
 

U hoeft daarom buiten niet te wachten op 
het stel! 

De kinderen vermaken zich wel met hun 
eigen spel.  

Hopelijk geeft het niet al te veel verdriet 
Wanneer uw kind de Sint en Piet op school 

niet ziet.  
 

Een hartelijke groet toegewenst door het 
team van De Duinroos 

 
 


