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Bijbelse geschiedenis
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus

Studiedag: Scholen bezoek
Vorige week donderdag heeft het hele team een
tweetal IKC-scholen bezocht: De Wijde Wereld in
Uden en De Wieken in Nijmegen. Op beide scholen
werden we hartelijk ontvangen en werd verteld
waarom zij een IKC zijn geworden, hoe zij nu
werken en hoe het proces is verlopen. We zijn ons
ervan bewust dat we de IKC's niet als een sjabloon
op De Duinroos kunnen leggen, maar hebben veel
dingen gezien en gehoord die we kunnen
gebruiken. Een bekend spreekwoord is dan ook:
"Onderzoek alles en onthoud het goede!" U kunt
zelf op de website van De Wijde Wereld en De
Wieken een kijkje nemen: IKC De Wieken
www.ikcdewieken.nl.
Speelleercentrum De Wijde Wereld
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Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
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www.dewiidewereld.eu

Allemaol van horte gefeliciteerd!

Kinderklanken

Planning januari en februari

De komende weken werken de kinderen uit groep 1

en 2 met de klank
téé).

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

t (uitspreken als een tùr, niet als

T op mijn tenen

email:

tip-tap-top
niek telt tot tien
dan zoekt hij ons op

Kwijt

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 67,85 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
Tot de voorjaarsvakantie wordt er gespaard voor de

stichting Oekroe. Zie verder nieuwsbrief van

22

december 2OL7 en de website van stichting Oekroe:

http://www.oekroe.nll
Geboren
Juf Mariëtte (gr. 6a) is afgelopen zaterdag bevallen
van een gezonde zoon Liam. Langs deze weg willen
we de juf en haar man van harte feliciteren met dit
grote wonder.
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Lindsey Ros uit groep 5b is haar Space scooter kwijt.
Waarschijnlijk is
deze

verwisseld met één die erop

lijkt. Mocht u er thuis één
hebben die niet van uw kind is,

dan is deze misschien

van
Lindsey. Zij zou heel blij zijn als

hij weer terecht is.
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Herfstvakantie
22-tO:L8
Va ka

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie

Hemelvaartvakantie

Pinkstervakantie
Zomervakantie
Een
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25-02-'79
19-04-'19
27-O4-'I9
29-04-'19
30-05-'19
10-06-'19
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01-03-'19
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27-O+-'.19

03-05-'19
31-05-'19
10-06-'19
30-08-'19

fijn weekend toegewenst door het team van De
Duinroos

þe Þuinrq6r.

PCB De Duinroos, locatie

Zanderii

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
TzO7L4O78228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Website: http://www.duinrooskatwijk.nU
lnstagram: duinroos,zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://tw¡tter.com/BSdeDuinroos

De kunstenaars

van groep Lb
Kut tst

Piet Penseel,
een kwastje aan een steel,
schilderde in het geel.
lets raars, iets rnooìs,
iets van niets
en toch zo veel.

Want vroeg ie hem
wat het was,
riep Piet Penseel:
weet ik veel!
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