15 februari

Nieuwsbrief

2018
Bijbelse geschiedenis

Voorleeswedstrijd
Afgelopen zaterdag was het zover. Levi Bauw uit groep 8b

stuurt zijn discipelen erop u¡t, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus over het water, Marcus 6:45-52
Jezus

mocht onze school vertegenwoordigen bij

andere voorleeskampioenen las Levi voor uit zijn
favoriete boek. En dat deed hij weer heel goed en
superspannend! Helaas koos de jury voor een andere
winnaar, maar voor ons blijft hij de Beste ! Levi, heel goed
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vervolgronde van de Voorleeswedstrijd. Deze werden
gehouden in het Dorpshuis in Valkenburg. Samen met 13
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gedaan! We zijn trots op je!
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
De Stadsboerin

Planning februari en meert

ln de Zanderij start vanaf maart een soort Stadsboerin.
Een erg leuk initiatief met moestuintjes e.d.
Zaterdag 24 Maart is het Landelijke Opschoondag en De
Stadsboerin doet mee! Jullie ook? Om 13:00 is het
verzamelen bij de Duinspeeltuin aan de Cantineweg.
Materialen zoals hesjes, vuilniszakken en grijpers worden
geregeld.
Je kunt je opgeven bij De Stadsboerin:
06-4878-t1,58.

9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email:

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld
meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 63,55 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 stichting Oekroe:

http://www.oekroe. nll
Junior Science lab
Groep 7b heeft vanmorgen een bezoekje gebracht aan
het Junior Science Lab (JSL) van de universiteit Leiden.

Het JSL ¡s uitgerust met allerhande apparatuur

en

Een

fijn, gezond weekend toegewenst door het teom van
De Du¡nroos

middelen om onderwijs te verzorgen en proeven te doen

voor o.a. Natuurkunde, Scheikunde en Biologie.

De

leerlingen zijn dan ook enthousiast bezig geweest met
allerlei proeven.
Volgende week gaat groep 7a naar het Lab en kunt u op
de achterkant van de Nieuwsbrief hun ervaringen van de
leerlingen lezen en zien.
PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
'Ít O7! 4O78228
E: directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Website: http://www.duinrooskatwiik.nl/
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Tw¡tter: https://twitter.com/BSdeDuinroos
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