22 februar¡
2018

Nieuwsbrief

Fil¡pijnen om daar 42 k¡lometer hard te lopen, Zij gaat meedoen
met een zogenaamde Muskathlon. Met het geld dat zij ophaalt
kunnen 10 kinderen geholpen worden die in extreme armoede
leven. Natuurlijk willen wij haar graag steunen en zullen wij tot
de meivakantie sparen voor dit goede doel. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van de muskathlon:

Bijbelse geschiedenis
Bart¡meüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Geef aan de keizer wat van de keizer is, Marcus 72:L3-I7
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Thomas van Dijk
Hamza Halima
Loïse Houwaart
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Aqil Habchi
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De groepen 1 t/m 4 bezoeken l- keer per jaar een museum in
Leiden. Groep 3a gaat naar museum Volkenkunde op donderdag

m uskath lon. co m

Maart = Museummaand

gr. 8a
gr. 8b
gr. 3b

22 madft. De midden- en bovenbouwgroepen bezoeken een
museum dat dichter b¡j huis te vinden is De groepen 5 gaan
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woensdag 14 o12L maart naar het Katw¡jks Museum. Op dinsdag
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Torenmuseum
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Spinozahuis in Rijnsburg op dinsdag 13 of dinsdag 15 maart en
tenslotte gaan de beide groepen 8 op dinsdag 13 maart naar het
Smalspoormuseum in Valkenburg. We wensen alle groepen een
leerzame dag toe met d¡t stuk cultureel erfgoedl
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ln het kader van

20 of donderdag 22 maart gaan de groepen 6 naar het
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Valkenburg. De groepen
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bezoeken het

K¡jkKunst krijgen de groepen 1 en 2 van half
maarttot begin april een leskist'beeldende kunst'in de klas. Het
thema is 'Een vreemd beest'. De groepen 3 bezoeken op
maandag 19 maart en de groepen 4 op d¡nsdag 13 maart de
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voorstelling'De Dromeneter'. Groep 5 en 6 hebben in november
jl. genoten van de voorstelling 'De brief voor de koning'. Eind mei
zijn groep 7 en 8 aan de beurt. Zij bekijken een optreden met als
titel'Koning Lear' Veel doe- en kijkplez¡er gewenst!
Kinderklanken
Na de vakantie wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met de L.
De L wordt uitgesproken zoals je hem zegt, dus n¡et als "è1" ln

een aantal groepen wordt het volgende
opzegversje over de L geleerd:

Allemoal van horte gefeliciteerd !
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Planning maart en april
Woensdag: Fru¡tdag
26 februari t/m 2 maart: krokusvakantie
6 en 20 maart, 3 en 17 april: lnloopspreekuur JGT van 9.00
uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email:
26 febr. t/ñ 2 mft.: voorjaarsvakantie
13 maart: gebedsgroep
29 maart: Paasviering (alleen voor de kinderen)
30 maart: Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
2 april: Tweede Paasdag, geen school
12 april: schoolreisje groep 1 en 2 (reservedatum 19 april)
20 april: Kon¡ngsontb¡jt (-lunch), Kon¡ngsspelen
23L/m 26 april: schoolkamp groep 8a en 8b
27 april t/m 11 me¡: Kon¡ngsdag en vakantie
Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor

lange lantoornpool
lk loop in het licht
Het licht vdn de strool

L is een

Vakantie Bijbelclub
ln de voorjaarsvakantie is er weer Vakant¡e Bijbelclubl
Woør? HeT Anker, Voorstraat
Wonneer? Donderdag 1 maart van 10-12 uur
Wie? alle k¡nderen van 4-12 jaar

Wot? 4-8 iaa.: Bijbelverhaal, knutselen, poppenkast | 8-L2 iaar:
Bijbelverhaal, krantenknipselquiz.
Speelgoedmorgen

Vrijdagmorgen,23Íebruari, mogen de kinderen van groep

1 en 2

speelgoed meenemen van thuis.
Een

fijne vokontie toegewenst door het teom von De Duinroos

een goed doel.
Deze week ¡s er € 63,20 opgehaald. Namens de commissie
hartel¡jk dank.
Het totaalbedrag voor de stichting Oekroe is € 469,42. Dit bedrag
is inmiddels overgemaakt naar de stichting Oekroe

Tot de meivakantie wordt er gespaard voor sponsoring

van

Williene ten Hove die op 23 mei mee doet aan de Muskathlon op
de Filipijnen. Zie verder onderstaand stukje.

Muskathlon
tante van Anouk (7a) en Julian en Esmee (4a) Post U¡terweer,
haar naam is Williene ten Hove, gaat op 23 mei 2018 naar de
De

Þe Duinrøs.

PCB De Duinroos, locatie

Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk

T:07L4078228
E:

directie.duinroos@st¡chtingpcok.nl

Website: http://www.duinrooskatwijk.nU
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDu¡nroos

Groep 7b is vorige week donderdag naar het Junior Science Lab in Leiden geweest. Zij hebben daar
een college gehad van een echte professor over het heelal. Daarna hebben zij in kleine groepjes

verschillende proefjes uitgevoerd
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De kinderen vonden het:
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