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Bijbelse geschiedenis
De schoonmoeder van Petrus wordt beter,

Prentenboek van het Jaar 2OI8. Het
prentenboek zal centraal staan tijdens De

Marcus L:29-39

Nationale Voorleesdagen en is dan ook in elke

te

vinden. Joke Prins,

De melaatse man, Marcus 1:40-45

kleutergroep

De verlamde, Marcus 2:'J.-12

coördinator van de Bibliotheek op School, zal in
de kleutergroepen dit prentenboek voorlezen.
De kinderen van de Peuterspeelzaal komen ook
luisteren in groep Ll

Jarigen
2O/O1, Tess van der
22/01. Joah Barnhoorn
23/0t Carlijn van Schaik
2s/or Tygo Koopman
2s/or Livia van der Plas
2s/or John van Rijn

Horst
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gr. 1b
gr. 6a
gr. 6b
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gr. 8a

I

de

t'-,äw

Duikelrekjes
Voor de juffendag van groep L en 2 hebben de

kinderen in plaats van een cadeautje geld
meegenomen voor een duikelrek op het
kleuterplein. lnmiddels is dit rek besteld en zal
waarschijnlijk in maart geplaatst worden. De
"rioolspeelbuis" wordt dan ook opgeknapt.

Allemaal von harte gefeliciteerd !
Planning januari en februari

van 9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06
361,62540,

email: i.brands@ isthollandriinland.nl

Gevonden voorwerpen

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 61,70 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.

Tot de voorjaarsvakantie wordt er gespaard

voor de stichting Oekroe. Zie

verder

nieuwsbrief van 22 december 2017 en de

website van
http ://www.oekroe.

stichting
n
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Voorleesdagen
januari
Woensdag 24
beginnen de Nationale
voorleesdagen. Het prentenboek Ssst/ De tijger
slaopt van Britta Teckentrup is verkozen tot
PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

ln de gele klikobak in de aula van de school
worden de gevonden voorwerpen bewaard.
Volgende week woensdag wil meester Arjan,
de conciërge, de gevonden kleding naar de
kledingcontainer brengen en de gevonden
broodtrommeltjes en bekers naar de
Kringloopwinkel. Mocht u een shirt, jas,
gymschoenen, wanten, handschoenen, beker,

broodtrommeltje, etc. kwijt zijn, dan kunt u
maandag en dinsdag terecht bij meester Arjan.
Hij helpt u graag met het vinden van uw
vermiste voorwerp(en).
Een

fijn weekend toegewenst door het teom
von De Duinroos

Website : http://www.duinrooskatwijk. nl/
lnstagram: duinroos.zanderij

2224XA Katwijk

Facebook: duinrooszanderij

T: O7L 4078228

Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl
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Groep 2 op bezoek bij
'Het Rfksmuseum van Oudheden'

