
Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken oud. 
 
We hopen dat uw kind(eren) fijne eerste weken hebben gehad. Misschien is de start van 
dit schooljaar voor sommigen misschien wel een spannende geweest. Voor leerlingen 
die bijvoorbeeld meeverhuisd zijn van de Otto Baron, maar ook voor een aantal 
verhuizers die we mochten verwelkomen! We hopen dat iedereen steeds meer zijn 
plekje gaat vinden.  
 
Binnenkort ontvangt u ook de schoolgids. Deze is wat later dan gebruikelijk door de 
samenvoeging van beide locaties.  
 
Een hartelijke groet namens het team van IKC De Duinroos, 
 
Marjolyn van Beelen 

 
Parkeren rondom de school 
 
Via Parro is onderstaand berichtje al met u gedeeld. De afgelopen weken zijn er een 
aantal ongelukjes gebeurd rondom de school. Gelukkig zijn deze goed afgelopen. 
Daarom nogmaals deze oproep: 
 
Vooral bij slecht weer is het heel druk met auto’s rondom de school. De 
parkeergelegenheden rondom de school zijn beperkt. We willen u daarom vragen om 
uw kind(eren), ook bij slecht weer, bij voorkeur lopend of op de fiets te halen/brengen. 
Wanneer u toch met de auto komt, is het verzoek om uw auto te parkeren in de vakken 
of op de Kiss&Ride strook. Zo blijft de stoep zoveel mogelijk vrij voor de voetgangers en 
de weg begaanbaar voor fietsers. 
We rekenen op uw medewerking!  

 
 

Externe audit  
 
Op alle scholen van stichting Prohles wordt een ‘audit’ 
uitgevoerd. Tijdens deze audit gaat er gekeken worden 
naar een aantal aspecten van ons onderwijs.  Er zijn o.a. 
lesbezoeken, gesprekken met het team en de 
leerlingenraad. Morgen is de Duinroos aan de beurt.  

 
 
 

 

 
05-10 Start 
Kinderboekenweek / Dag 
van de leraar 
10-10 Deze week: Kijkje in de 
klas  
17-10 Muziekavond: 1/2, 3B, 
5B, 6B, 7B  
18-10 Muziekavond: 1B, 2, 4A, 
6A, 6C, 8A 
19-10 Muziekavond: 1A, 3A, 
4B, 5A, 7A, 8B 
24-10 Start herfstvakantie  
31-10 Weer naar school  
 

 

  

  

   

 

 

 

 



Bijbelverhalen  
Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. De kinderen 
hoorden over het volk Israël in Egypte: de Israëlieten moesten werken als slaven, er 
kwamen plagen in het land en God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn veelzeggende 
verhalen, die laten zien dat God mensen bevrijdt uit angst en ellende. Maar met 
bevrijding alleen zijn we er nog niet: na het verhaal van de uittocht komt het grote 
verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal over mensen die onderweg zijn, 
vaak met vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en 
dan toch de weg van het leven weer terugvinden. In de woestijn geeft God zijn volk tien 
geboden: tien leefregels op weg naar het beloofde land. Als mensen die leefregels 
waarmaken, komt het beloofde land dichterbij. 

 
Het thema van deze periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de hand 
van de verhalen denken de kinderen na over keuzes die zij zelf 
maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen als dingen niet 
gaan zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het 
tegenzit; welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om 
verder te komen? We eindigen deze periode met het verhaal van de 
intocht in het beloofde land. Het verhaal maakt duidelijk dat de 
Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen komen thuis, 
mensen komen goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen ook 
door de verhalen van deze periode heen! 

 
Week 40: ‘Zijn wij vrij?’  
Exodus 14:9-31 en 15: 1-26  
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer 
achterna. Bij de Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen 
tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een 
weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een lied van bevrijding. 
 
Week 41: ‘Hulp is onderweg’.  
Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. 
Nadat Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ 
schoonvader Jetro bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles 
alleen doen, maar zijn verantwoordelijkheid delen met anderen. 
 

 
Kijkje in de klas / Gevonden voorwerpen 
 
In de week van 10 oktober staat het ‘kijkje in de klas’ op de planning. Via de 
leerkracht(en) ontvangt u deze week op welke dagen (na schooltijd) u welkom bent om 
samen met uw zoon/dochter even in de klas rond te kijken.  
 
Tijdens deze week liggen de gevonden voorwerpen op de tafels in de aula, zodat ook 
daar een kijkje genomen kan worden. Na deze week zullen de overgebleven spullen 
naar een goed doel gaan.  

 



POV ‘De Duinster’ 
 
De Duinster is de afgelopen weken bezig geweest met het thema Ik en mijn familie en 
vormen en kleuren. De kinderen hebben het lichaam ontdekt aan de hand van het 
boekje ‘Buikje, billen, benen’. 

We hebben liedjes gezongen zoals ‘Hoofd, schouders, 
knie en teen’. Ook hebben we een puzzel gemaakt van 
onszelf! 

Meneer de Pandabeer heeft ons geleerd welke vormen 
en kleuren er allemaal zijn. 

Vanaf deze week starten we met een nieuw thema: 
Herfst!  

 
BSO ‘De Duintoppers’ 
 
Bij de Duintoppers zijn we de afgelopen weken bezig geweest met het thema pesten.  

Het groepsgevoel stond centraal. We hebben spelletjes gedaan zoals het spelletje ‘Wie 
is er weg’. De kinderen moesten hun ogen dicht doen, dan werd er een kindje 
weggehaald en moest er geraden worden wie er weg was. 
Ook is er een vriendschap-soep gemaakt. Smullen!  

Op de foto’s een samenwerkingsspel en vertrouwensspel. 

Corona en ophalen testen 
 
Soms lijkt het wel helemaal te zijn verdwenen maar afgelopen tijd zijn er toch kinderen 
of medewerkers afwezig vanwege corona. De algemene regel is dat je wanneer je 
positief test op corona, 5 dagen in quarantaine blijft. Wanneer uw zoon/dochter 24 uur 
klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school komen. Mocht het gebeuren dat uw 
zoon/dochter corona heeft, dan horen de leerkrachten dat graag.  
 
De school beschikt over gratis coronatesten. Deze zijn af te halen bij de conciërge of 
directie.  

 
 



Goede doelen (na de herfstvakantie!) 
 
De zomer is nu echt voorbij, tijd voor warmere kleren, grotere schoenen en warmere 
jassen! Helaas is dat voor veel kinderen in Oost-Europa een probleem. De winters zijn 
daar ontzettend koud, en onder de gezinnen is er veel armoede. Ook dit jaar willen we 
op De Duinroos een inzamelingsactie houden voor de kinderen daar. Er is een grote 
behoefte aan warme winterjassen en goede schoenen. Dus.... zijn de kinderen weer 
gegroeid, is hun oude jas te klein? Of passen de schoenen ineens niet meer? Als ze nog 
goed genoeg zijn voor een tweede leven, bewaar ze dan nog even! 
 
Na de herfstvakantie mogen de spullen mee naar school, dus vanaf 31 oktober. 
Doen jullie mee?! 

 

 
Kinderboekenweek en muziekavonden  
 
5 oktober start de Kinderboekenweek met het thema: Gi-Ga-Groen.  
Vanuit de kinderboekenweekcommissie is er informatie met u gedeeld over de 
Kinderboekenweek en de muziekavonden. Hieronder vindt u deze informatie nogmaals: 
 
De kinderen mogen 5 oktober 
verkleed naar school als dier, iets uit 
de natuur of  in het groen.  
 
Verder organiseren we weer een 
'kleedjes boekenmarkt'. Deze is van 
12.30u tot 13.15u. De kinderen mogen 
boeken/tijdschriften verkopen 
(indien nodig met ouder).  
 
We verzoeken de ouders, waarvan de kinderen willen meedoen, een bericht te sturen 
naar de eigen leerkracht. De kinderen (die mee willen doen) uit de groepen 1 t/m 4 
kunnen door hun ouders rond 12.15u uit de klas worden opgehaald. De kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 kunnen rond dat tijdstip zelf een plekje zoeken op het plein. 
 
De Kinderboekenweek sluiten wij af met de muziekavonden! Via de leerkrachten 
ontvangt u de officiële uitnodiging, er mogen 2 personen per leerling mee (anders past 
het helaas niet in onze aula). 
 
 

 



 
 
Wijkteam 
 

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 
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Bijlage 1. Even voorstellen 

Hallo, 
Ik wil mij graag even voorstellen. 
Mijn naam is Thijmen Boelema en ik ben 20 jaar geleden geboren.  
Ik ben 4dejaars student aan de PABO te Leiden.  
Naast mijn studie besteed ik mijn tijd aan acteren en andere creatieve 
hobby’s. 
Daarnaast werk ik op zaterdag al een aantal jaar bij HEMA Noordwijk. 
Ik heb er zin in het komende jaar veel te leren bij groep 1/2 in de klas! 

 
Graag tot ziens! 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Graag stel ik mij even aan u voor. 

Mijn naam is Carla Westerbeek en met ingang van dit schooljaar werk ik op De 
Duinroos. Samen met Meester Willem-Jo geef ik les aan groep 7. 

Ik werk sinds 1982 in het onderwijs en heb op verschillende 
scholen allerlei functies gehad. 

Met mijn man woon ik in Voorhout. Wij hebben twee 
kinderen en zijn sinds een jaar de trotse opa en oma van 
een kleindochter. Als ik niet aan het werk ben, vind ik het 
leuk om een eind te fietsen, een boek te lezen, iets lekkers 
te koken/bakken of in de tuin te werken. In de vakanties ga 
ik graag op reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 

 

 

 

 



Bijlage 3 

 


