
De maand september is alweer voorbij. Op school is iedereen weer gewend en er wordt ook weer 

hard gewerkt!  

 

Op 1 september is het IKC officieel van start gegaan. U heeft de filmpjes en berichten kunnen zien 

via Parro, onze Facebookpagina en Instagram. Vanaf nu is de nieuwsbrief een IKC-nieuwsbrief. In de 

nieuwsbrief vindt u nu ook informatie over peuterspeelzaal ‘de Duinster’ én BSO ‘de Duintoppers’.  

 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Onderaan vindt u de volgende verschijningsdatum.   

 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Corona-maatregelen in en rond de school. 
De landelijke maatregelen zijn alweer een tijdje oud. Toch 

hebben wij besloten om de regels omtrent inloop hetzelfde te 

houden.  

 

Dat houdt het volgende in: 

- De kleuters komen binnen via de Gravin van Burenlaan. Aan 

het einde van de dag mogen de ouders het plein op om hun 

zoon/dochter op te halen. Voorheen was de eindtijd van de 

groepen 1 en 2 verspreid vanwege de anderhalve meter regel. 

Omdat deze maatregel is verdwenen, zijn beide groepen om 

14.45u. uit. Dat gaat per direct in.  

- De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 moeten ’s 

morgens bij hun bordje wachten, totdat ze gehaald worden 

door de leerkracht.  

 

In de loop van het jaar zullen er moment zijn, waarop u (als 

ouder) wordt uitgenodigd om te komen kijken in de klas. U 

wordt daarover geïnformeerd door de leerkracht.  

 

 

 
 

 

    

 

    

 

    

 

 

  
 



Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. 

 
Aanstaande woensdag, 6 oktober, start de Kinderboekenweek met als thema: ‘Worden wat je wil’. 

Met de kinderen duiken we aan de hand van de leukste prenten- en voorleesboeken en liedjes dit 

thema in.  

 

Via de Parro-app bent u al geïnformeerd over de activiteiten die op vrijdag 8 oktober én 15 oktober 

plaatsvinden. Wilt u het bericht teruglezen? Het bericht is verstuurd op vrijdag 24 september. 

 

In het kort zijn er de volgende activiteiten: 

- Op vrijdag 8 oktober mogen de leerlingen verkleed (in 

het thema: ‘beroepen’) naar school komen. Er is die dag 

een kleedjes-boekenmarkt van 12.30u. – 13.15u. op het 

voorplein van de school.  

- Op vrijdag 15 oktober is er een vossenjacht voor de 

groepen 3 t/m 8.  

 

Van 6 oktober t/m 17 oktober kunnen kinderen in het 

kader van het Kinderboekenweek thema: Worden wat je 

wil’, in de bibliotheek dromen over later. Wat voor 

beroepen zijn er bijvoorbeeld? Meer informatie vindt u op 

de website van Bibliotheek Katwijk.  

 

Wij wensen iedereen veel leesplezier de komende tijd! 

 

 

Bijbelverhalen 
Week 40: ‘Maken we het goed?’  

Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22   
Jakob is vertrokken, zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban 
achter Jakob en zijn gezin aan – maken ze het goed? Als Jakob verder 
trekt, komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob 
stuurt geschenken aan Esau. Zullen zijn het goed kunnen maken?  

  
Week 41: ‘Hoe sterk ben jij?’  
Genesis 32:23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29  
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 
onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau 
en Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 

 
Week 43: ‘Zie jij mij?’  
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6 
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait, en hij pronkt met zijn mooie jas. Zie iedereen hem 
wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf 
naar Egypte wordt gebracht?  

 

https://www.bibliotheekkatwijk.nl/kinderboekenweek.html


Vacature middenbouw 

Mogelijk heeft u op social media een vacature van IKC De Duinroos langs zien komen.  

Juf Annemarie van Beelen zal vanaf 1 november niet meer werken op de Duinroos. De ouders en 

leerlingen van groep 5B zijn vorige week op de hoogte gebracht door juf Annemarie.  Wij gaan haar 

missen en wensen haar veel geluk!  

 

Wij zoeken daarom op korte termijn een leerkracht. Misschien kent u iemand in uw omgeving? 

Delen van deze vacature wordt gewaardeerd. De vacature zit als bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit de OHC: Betaalverzoek ouderbijdrage via Parro 

Via Parro heeft u mogelijk al een betaalverzoek van Schoolkassa ontvangen voor de ouderbijdrage. 
Van de ouderbijdrage worden de extra’s gedaan die niet door het ministerie worden betaald. Denkt 
u dan aan de feesten op school zoals Sint, Kerst, Pasen etc., maar ook bijv. excursies.  
Schoolreis en schoolkamp vallen buiten deze bijdrage. T.z.t. wordt daarvoor een aparte 
betaalverzoek voor verstuurd. 
 
We bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.  

 
 
Even voorstellen 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Bart Herbert, en sinds 6 september ben ik 
de nieuwe onderwijsassistent  bij IKC de Duinroos. Ik ben 32 jaar oud, en 
woon samen met mijn vriendin Geertje en Golden-retriever Bob in de 
Remisestraat in Katwijk. 

Ongeveer ¾ jaar geleden, op mijn vorige werk waar is als medewerker in 
Marketing werkte, moest ik op een dag een paar klassen rondleiden in 
het bedrijfspand. Dat was plotseling, zonder aankondiging en 
voorbereiding. ‘Hoe ga ik dit doen?’: dacht ik bij mezelf. Puntje bij 
paaltje ging dit geweldig, en op zo'n natuurlijke manier, alsof ik het al 
jaren deed. Nu wist ik het zeker: ’Ik wil werken in het onderwijs’. En daar 
staan we dan! Als onderwijsassistent sta ik juf Catharina en Corine bij in groep 7 en meester Alfred 
bij in groep 8. Hiernaast volg ik ook de opleiding tot onderwijsassistent. En wat ben ik blij met deze 
keuze. Het is een school met hele fijne collega's. Ik word heel goed begeleid door de meesters en 
juffen, en de kinderen zijn fantastisch. Er worden zelfs al tekeningen voor me gemaakt! Hoe gaaf is 
dat? 

Ik hoop dat ik na mijn opleiding als onderwijsassistent, door kan stromen naar de PABO, zodat ik 
zelf schoolmeester kan worden. Het duurt misschien nog even, maar met een school als de 
Duinroos, zie ik het helemaal zitten.  

 

 



Vanuit de Peuterspeelzaal en BSO: 
 
Binnen KOK kinderopvang werken alle groepen met een thema. Ook bij IKC De Duinroos werken de 
peuteropvang-groepen met een VVE thema en de BSO groepen met een thema uit Doenkids. 
 
Deze periode komen de volgende thema’s aanbod: 

POV De Duinster.  
De peuters sluiten deze week aan bij het thema van de 
kleuters; Beroepen. Zij gaan leuke dingen doen zoals het 
verven van politie- en brandweerauto’s  en hebben zelf 
puzzels gemaakt van verschillende beroepen 

Daarna is het tijd voor thema Herfst, een VVE thema van 
Peuterpraat. Het is nu nog mooi weer, maar de blaadjes 
vallen van de bomen en je vindt al dennenappels en 
kastanjes. Ook wordt het kouder en zijn er steeds meer 
spinnen te zien buiten. 

   

BSO De Duintoppers.  
Bij de BSO is er afgelopen week aandacht besteed aan 
de  Week tegen Pesten, we maakten een sterrenmuur met 
complimenten en hebben happy stones voor elkaar 
gemaakt. Daarna gaan we verder met het thema: ‘Kruipers, 
sluipers en andere gluipers’. Dit thema loopt door tot en 
met de herfstvakantie.  
Het lokaal is al versierd en wordt steeds kriebeliger 
gemaakt, met steeds meer insecten. Ook zijn er al veel leuke 
dingen bedacht om te doen; een insectenhotel maken, 
spinnensoep eten en de natuur in op zoek naar insecten. 

 
 

Aanmeldingen broertjes en zusjes 
 

De laatste tijd merken we dat er veel nieuwe aanmeldingen zijn voor de school. Daar zijn we 

natuurlijk heel blij mee! Mocht u uw jongere zoon/dochter nog niet hebben aangemeld. Dan 

adviseren wij dat zo snel mogelijk te doen. Het is mogelijk om een aanmeldingsformulier op te halen 

bij de directie. U mag ook een berichtje via Parro sturen, dan zorgen wij dat er via een oudere 

broer/zus een formulier mee naar huis gaat. 

 

Betaling TSO-kosten 

 
Inmiddels hebben we bijna alle betalingen binnen voor de tussen schoolse opvang (TSO). De 

kinderen waarvan de ouders vrijdag 15 oktober niet hebben betaald, mogen na de vakantie geen 

gebruik meer maken van de TSO. Mocht u nog de betaling nog niet hebben gedaan, en wel gebruik 

willen maken van de TSO, dan vragen wij u deze betaling zo spoedig mogelijk te doen.  
 



 

Blink 
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode Blink voor de groepen 3 t/m 8. In de bijlage van deze 

nieuwsbrief vindt u de ouderbrief van Blink. 

We merken dat de kinderen enthousiast 

meedoen. Wellicht heeft u al foto’s in de 

Parro-app langs zien komen.  

 

Het thema tot de herfstvakantie is ‘Wow, de 

wereld’. Groep 3 en 4 onderzoekt onze wereld 

vanuit de ruimte. Groep 5 en 6 leert meer over aardse extremen (zoals aardbevingen en vulkanen) en groep 7 

en 8 houdt zich bezig met wereldsterren van vroeger en nu. 

 

Na de herfstvakantie blijven we dichter bij huis met het thema ‘Echt Nederland’. We nemen onze eigen 

tradities, feesten en 

gerechten onder de lopen. Bij deze lessen wordt gebruikt gemaakt van diverse materialen. U zult regelmatig 

van ons een oproepje zien in de Parro-app of nieuwsbrief. We hopen dat 

u ons hierbij wilt helpen!  

 

Voor ‘Wow, de wereld’ hebben wij nog nodig:     

- twee (kinder)skipakken 

- winterhandschoenen 

- twee motorhelmen 

- snowboots 

Heeft u een van bovenstaande materialen thuis liggen en wilt u het 

kwijt? Dan zouden we er graag gebruik van willen maken! U kunt de 

materialen inleveren bij de eigen leerkracht of bij Maaike van Egmond 

en Esther Glasbergen. Alvast heel hartelijk bedankt! 

 
 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 november uit!  

Hartelijke groet, 

het team van IKC De Duinroos 


