
We zitten alweer halverwege november. De Sinterklaas en zijn Pieten zijn zaterdag 
aangekomen in Nederland. De school en de klassen zien er al gezellig uit. We kijken uit 
naar zijn bezoek op school!  
Eerst hebben we maandag 21 november een studiemiddag. Om half 1 zijn de kinderen 
uit en gaan we met het team verder met onze ontwikkeling als IKC. We gaan het deze 
middag o.a. hebben over onze Pedagogische visie.  
 
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over allerlei wetenswaardigheden in en om de 
school. Veel leesplezier. 
 
Een hartelijke groet namens het team van IKC De Duinroos, 
Marjolyn van Beelen 

 
Buiten Schoolse Opvang (BSO) alle dagen open 
 
Sinds de herfstvakantie vangt BSO De Duintoppers de BSO kinderen op eigen locatie op.  
Dit betekent dat de kinderen die gebruik maken van de BSO op alle dagen binnen IKC 
de Duinroos blijven. 
 
Wanneer u interesse heeft in de BSO of andere vragen heeft dan kunt u zich wenden tot 
de klantenservice van KOK kinderopvang, te bereiken op 071 4097535. 
 

 
    Gebedsgroep 
 

Wij als gebedsgroep vinden het erg belangrijk om te 
bidden voor alles rondom De Duinroos en onze kinderen.  
 
Het is een mooie ervaring om als ouders en zelfs 
grootouders (!) samen te bidden en te danken. 
Wij geloven in de kracht van gebed!  
Wees welkom om mee te bidden, stil of hardop. 
 
Wanneer? Donderdag 24 november 
Waar?   Zeewinde 41 
Tijd?   20.00 uur 
 
Voor vragen of gebedspunten (mag anoniem): 
gebedsgroepduinroos@outlook.com 
 
Hopelijk tot horens of ziens! 
Namens de gebedsgroep,  Sonja, Yvonne en Andrea 

 
 
14-11 Deze week: 
voortgangsgesprekken 
21-11 Studiemiddag vanaf 
12.30u. leerlingen vrij  
05-12 Sinterklaasviering  
 

 

  

  

   

 

 

 

 



Bijbelverhalen  
Week 45: ‘Nu is het genoeg’ 
Numeri 11 en 12 
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en 
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het 
genoeg is: hij laat kwartels uit de hemel komen, zoveel dat het ze uiteindelijk hun neus 
uit zal komen. Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huis 
van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voeg 
zodat ze verder kunnen trekken. 
 
Week 46: ‘Zie je het nog zitten?’ 
Numeri 13: 1- 14:9 
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land 
is met enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen 
winnen. De meeste verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël 
moet blijven vertrouwen op de Heer.. 
 
Week 47: ‘Naar de overkant’ 
Deuteronomium 31: 1-8 en 34:1-12 en Jozua 4: 4-9 
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. 
Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder 
leiding van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde 
land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis 
zullen zijn.  
 
Week 48: ‘Hoor je dat?’ 
Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11 
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. 
Dat laat de profeet Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. 
Deze week horen we over de roeping van Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe 
koning en een vredestijd.  

 

Kerstviering 
 
De data waren al te vinden in de jaarplanning. Bij deze willen we u alvast informeren 
welke groepen welke dag en tijd aan de beurt zijn: 
 
Woensdag 21 december: 
- Groep 6 t/m 8 vieren Kerst in de Ontmoetingskerk van 19.00u.-20.00u. (met ouders) 
 
Donderdag 22 december: 
- Groepen 1 en 2 vieren Kerst op school van 17.00u.-18.00u. met eten in hun eigen klas. 
(zonder ouders) 
- Groepen 3 t/m 5 vieren Kerst met een bijeenkomst op school van 19.00u.-20.00u. (met 
ouders)  

Later volgen de officiële uitnodigingen en meer informatie via de leerkrachten.  

 



POV ‘De Duinster’ 
 
Bij peuteropvang De Duinster is thema Herfst afgesloten en zijn we begonnen met 
thema Kleding. Samen lezen we het boekje van Mo de muis die zich gaat aankleden. 
Ook worden er waslijnen met kleding gemaakt! 

Vanaf 14 november starten we met het thema Sinterklaas!  

    
 

BSO ‘De Duintoppers’ 
 

De afgelopen weken hebben we op de BSO gewerkt met 
het thema ‘Atelier doe je mee’. 
 
Van schilderen tot boetseren, een speurtocht naar de 
verdwenen kleuren en een groepsactiviteit waarbij elk 
groepje maar 1 kleur had en telkens iets aan eens 
schilderij moest toevoegen. Ook zijn we aan de slag 
gegaan met hout.  
We hebben genoten van het mooie weer in de 
herfstvakantie, hebben de mooie herfstkleuren 
bewonderd in het bos en heerlijke pompoensoep 
gemaakt. Ook was er een raad-wedstrijd: hoeveel nootjes zitten er in de pot ? Cian en 
Trent zaten er het dichtst bij en krijgen een leuke prijs.  
 
 

 

Corona en ophalen testen 
 
Af en toe krijgen we ziekmeldingen die te maken hebben met corona. Fijn dat u de 
leerkracht informeert. Andersom informeren wij u ook wanneer het de leerkracht betreft. 
Gelukkig hebben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen, omdat er geen 
vervanging geregeld kon worden.  
 
Inmiddels is er een coronaplan gemaakt en goedgekeurd door de MR. Dat plan kan 
gebruikt worden, wanneer de overheid beslist dat we naar de volgende fase gaan. 
Natuurlijk ontvangt u informatie mocht dat gaan gebeuren.  

 
De school beschikt over gratis coronatesten. Deze zijn af te halen bij de conciërge .  

 

 



Personalia 
 

• De week na de herfstvakantie heeft juf Eline de Mooij afscheid genomen van De 
Duinroos. Zij heeft ondersteuning geboden in diverse groepen voor het 
zwangerschapsverlof van juf Kelly. We willen haar bedanken en wensen haar veel 
plezier bij haar nieuwe baan! 
 

• Maandag 7 november was het de eerste werkdag van juf Kelly na haar verlof. Juf 
Kelly werkt als leerkrachtondersteuner in de bovenbouw. We wensen haar weer 
veel plezier en succes toe! 
 

• Ook heten we Kim Winkel Groenendijk welkom als locatiemanager opvang van IKC 
De Duinroos. Kim gaat de werkzaamheden van Joyce Ravenstijn overnemen. De 
komende weken wordt zij ingewerkt en zal ze steeds vaker te vinden zijn op de 
Duinroos.  
 

 
 
Hoofdluis  
Net als vorig schooljaar zijn de hoofdluisouders alleen ter ondersteuning. Dat betekent 
dat zij komen controleren wanneer er hoofdluis is geconstateerd in een van de groepen.  
 
We willen u daarom vragen, om 1 keer in de week de haren van uw zoon/dochter te 
controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Het is het handigst om dit op een 
vast moment in de week te doen met een luizenkam.  
Hoe u hoofdluizen/neten kunt herkennen, is te lezen op www.rivm.nl/hoofdluis.  
 
Mocht u luizen/neten aantreffen, start dan meteen met kammen met een luizenkam en 
blijf dit 14 dagen doen. Wilt u dit ook doorgeven aan school? Zo kunnen andere ouders 
extra alert zijn en wordt de groep ook gecontroleerd door de hoofdluisouders van de 
OHC. 
 

 
 
Vanuit het Samenwerkingsverband: Oudersteunpunt 
Uit de landelijke evaluatie Passend Onderwijs is gebleken dat veel ouders moeite hebben 
met het vinden van de juiste informatie en het vinden van een passende onderwijsplek. 
Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ieder 
samenwerkingsverband de opdracht gegeven een Oudersteunpunt in te richten. 
 
Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is momenteel bezig met het inrichten 
van een Oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk om het 
steunpunt samen met ouders vorm te geven en maakt daarom gebruik van de tool 
Vertellis. Deze tool bestaat uit een vragenlijst, maar er is ook ruimte voor een eigen 
verhaal. Middels deze tool wil het samenwerkingsverband zoveel mogelijk verhalen 
ophalen van ouders/verzorgers over hun ervaringen met Passend Onderwijs. Deze 
ervaringen worden vervolgens gebruikt voor het ontwikkelen en inrichten van het 
oudersteunpunt.  
 
Het samenwerkingsverband nodigt ouders van harte uit om hun ervaringen via 
deze link met ons te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 

https://swv-db.nl/pagina/440014/Vertellis%3F%21


 

Let op: 

Alleen deze week nog een kans om je oude 

jassen en schoenen in te leveren! 

Elke maat is welkom! 

Lever het in op het podium in de aula en maak 

de mensen in Oekraïne en Roemenië blij! 

 

 

Wijkteam (herhaling) 

Goedendag,  
Wij willen ons aan u voorstellen. Wij zijn Jeanine Schaap en Maaike van der Reijd, 
jeugdhulpverleners van de gemeente Katwijk. Sinds kort is er aan elke school een 
jeugdhulpverlener verbonden en wij zijn met veel plezier verbonden aan IKC de 
Duinroos.  
Op deze manier willen we de verbinding tussen jullie als ouders en het gezin, het 
onderwijs en de toegang tot hulpverlening vergemakkelijken. Wij kunnen met u 
meedenken en met u afstemmen als er eventueel zorgen zijn of als er wat nodig is. 
Leerkrachten kunnen het ook aangeven, wanneer zij denken dat een leerling baat heeft 
bij wat extra ondersteuning op de gebieden van sociale of emotionele ondersteuning.  
U kunt dan denken aan wat individuele gesprekken op school. Zij zullen dit altijd in 
overeenstemming met u doen.  
 
U kunt ons telefonisch benaderen op woensdagochtend tussen 9:00 en 12.00, wanneer u 
vragen/zorgen rondom u kind heeft. Ook kunt ons een email sturen.  
 
De trainingen die wij aanbieden vanuit het wijkteam zijn sinds kort te vinden op de 
website van de Gemeente Katwijk. Er is een informatiefolder beschikbaar en het is 
mogelijk om uw kind via deze site opgeven voor een training.  
De link naar de trainingen is: https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/trainingen.  
Ook zijn ze te vinden via de hoofdpagina van het Wijkteam.  
 
Onze contactgegevens:  
Jeanine Schaap: jeanine.schaap@katwijk.nl – 06 83692500  
Maaike van der Reijd: m.vanderreijd@katwijk.nl – 06 57364291 

Hartelijke groet, namens het team van IKC De Duinroos 


