Bijbelse geschiedenis
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Geboorte van Jezus, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20
Jarigen
11/12
12/12
12/12
14/12
14/12
15/12
15/12
16/12
16/12

Ilse
Saar
Arwen
Maila
Kick
Lenn
Sophie
Evi
Wess

gr. 4a
gr. 6b
gr. 5a
gr. 4a
gr. 4a
gr. 8b
gr. 8a
gr. 7a
gr. 8b

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
17 dec.: kerstvieringen op school
21 dec.: begin kerstvakantie
4 januari: weer naar school
21 januari: studiedag team, alle kinderen
geen school (onder voorbehoud)

Goede doelen
Tot de kerstvakantie sparen we voor
werkgroep De Ruyter. Regelmatig
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vertrekken zij met hulpgoederen richting
Roemenië en Kosovo om het daar uit te
delen aan gezinnen die vaak in
erbarmelijke omstandigheden leven.
Afgelopen weken zijn er veel dozen gevuld
met kinderjassen en –schoenen. Morgen,
vrijdag, is de laatste dag dat die
meegenomen kunnen worden. Volgende
week worden de dozen opgehaald.
We hopen dat we veel kinderen blij kunnen
maken!
Gezocht
De TSO is op zoek naar nieuwe
“overblijfkrachten”. Een aantal heeft nl.
een andere baan gevonden waardoor zij
genoodzaakt zijn te stoppen met de TSO.
Elke “overblijfkracht” ontvangt per keer
een vrijwilligers vergoeding.
Informatie en mogelijke aanmelding kan bij
joke.vanwijk@prohles.nl.
Kerstworkshop
Vrijdagmiddag gaat een aantal kinderen
van groep 3 t/m 8 met takken groen, oase
en een kaars een kerststukje te maken. De
kinderen die zich ingeschreven hebben
verheugen zich op de workshop. Helaas
moest de commissie al na twee dagen
zeggen dat de workshop volgeboekt was.
Hopelijk volgend jaar nieuwe kansen.

Kerstvieringen
De kerstvieringen vinden dit jaar onder
schooltijd plaats op 17 december.
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Hopelijk kunnen volgend jaar de vieringen
weer ’s avonds plaatsvinden op de wijze
die we andere jaren gewend waren.
“Foute Kersttruiendag”
Vrijdag 18 december houden we “Foute
Kersttruiendag 2020”. Een ieder die een
“foute” trui in zijn bezit heeft, mag hem
volgende week vrijdag aantrekken. Let wel: Het
is GEEN verplichting!!

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