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Ook in de nabijheid van De Duinroos

Bijbelse geschiedenis
Het muntje van de weduwe, Marcus t2'.4I-44
Zalving en verraad, Marcus L :I-LI
Pesach, Marcus 14'.12-2L

wordt
Boomfeestdag
een
georganiseerd. Groep 7a zal meedoen
met dit programma.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de
invulling van het programma van de

Jarigen
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Niels Zuijderduijn

gr.4a

Lt/03

Elle Verdoes

gr.4b

Boomfeestdag. De viering van de
Boomfeestdag is op woensdag L4

L2/03
L2/03
13/03
14/03
Ls/03

Joeri Haasnoot
Sterre van Rijn
Resa van der Plas
Thijs van der Plas
Nick de best

gr.7a

maart van 9.45 tot 1L.00 uur.

rs/03

Siebe Guijt

gr. 8a

1sl03

Mats Jonker

7s/03

lsis Klok

gr. 6a
gr. 3a
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gr.1c
gr. 1b

Gebedsgroep
Dinsdagavond 13 maart van 20.15 - 21.30 is er weer een
bijeenkomst van de gebedsgroep, op Helm 8 (bij Yvonne).

gr. 8b

gr.4a

ledereen die mee

wil bidden (stil of

hardop) is van harte welkom
Gebedspunten kunnen persoonlijk of via
de mail aan ons worden doorgegeven:
duinroos.gebedsgroep@gmail com .
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek en
Hilde Zwaan Komende data:
maandagavond 16 april van 20.15 - 21,.30
woensdagavond 6 juni van 20.15 - 2l-.30
!

Allemool von harte gefeliciteerd!
Planning maart en april

Sporttoernooien

2 maart hebben 3 teams van de Duinroos
meegedaan aan het handbaltoernooi in Sporthal

Op vrijdag
9.00 uurtot 9.30 uur, tel. nr. 06 36762540,
email:

>

12 april: schoolreisje groep 1 en 2 (reservedatum 19
a p

Rijnsoever. Team Puinroos (groep 8) is eerste geworden
landelijke
schoolhandbalfinales in Den Haag. The Champions (groep
7) en de Duinroostoppers (groep 6) vielen helaas buiten
de prijzen. De drie teams hebben super hun best gedaan
onder leiding van zeer enthousiaste coaches.

en mogen later dit jaar meedoen met de

ril)

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.

Deze week

is er € 6L,90 opgehaald. Namens

de

commissie hartelijk dank.

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 nieuwsbrief van
22 februari en
https://www.muskath lon com.
Luizencontrole
Dinsdagmiddag 1,3 maart vindt er weer hoofdluiscontrole
plaats. Wilt u erop letten dat uw zoon/dochter dan geen
gel of haarlak in het haar heeft?

lnschrijven
Het komt voor dat ouders vergeten het jongere broertje
of zusje van hun schoolgaande zoon/dochter in te
schrijven of misschien ervan uit zijn gegaan dat dit
automatisch gebeurt. Mocht uw zoon of dochter nog niet
ingeschreven zijn, wilt u dan bij de directie formulieren
ophalen? We willen graag teleurstellingen voorkomen.
Een

hartelijke groet von het team von De Duinroos

Boomplantdag

Op woensdag 14 maart 2018 wordt de

landelijke
Boomfeestdag gevierd. Het landelijke thema is dit jaar
'Operatie Boomfeestdag: Maak't Buiten Beter!'.
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Groep 5o houdt von moppen, roodsels , puzzels en weet¡esl
Hoe heet de vrouw von Messi?
Antwoord: Vorki
Wol is een ireurig beroep?
Antwoord: Conductreur

Woorom is een oordbei rood?
Hij schoomt zich voor zijn pukkeltjes!

Jontje komt thuis von school
Hij zegt Tegen zijn voder:
"fk heb goed en slecht nieuws.
Het goede nieuws is dot
de school is ofgebrond.
En het slechte nieuws is dot
De ropporten bewoord zijn gebleven."
Vera, Nouhaila, Lisa en Laura
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Abdolrohmon, Luco en Quinten
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He'l vliegt en het zit vol met spijs
Rq ro wot is dotZ
Een gevulde koekoekl
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Lucas, Ruben, Nick en Karam
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Er wos eens eenvos
Die wos in het bos
En zag een konijn
En moolde hem fijn
Bas, Thijmen en Robin
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Mr. Beon is verdwoqld in de woestijn.
"Als ik nu niet snel een boom Ìegenkom,
Doe ik het in mijn broek!"
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Wesley, Thijs, Luuk en Lennard

WoT gebeurt er ols je noqst
Je sokken worden vies! O

I

je schoenen loop'T?

Kim, Rosalie, Lynn S. en Inge
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Wist je dot...?
.olifonten modder als zonnebrond gebruiken?
.een gazelle witte poep heeff? :-)
.bij een olífqnt de slurf eenui'fgegroeide bovenlip is?
.er t7.5OO soorten vlinders bestoon in de hele wereld?

1

.gekko's op hun 'Tenen rennen, zodat de onderkant
von hun poten niet verbrond?
.een blouwe vinvís wel 30 meter long kon worden?
...kokkerlokken tot de oudste insecten ter wereld behoren?
Ze lopen hier ol zo'n 32O miljoen joor rond!
Levi,Timo,lulius, Nouhaila, Vera, Liso en Laura
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