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Bijbelse geschiedenis
Getsemane, Marcus 14:32-42
Voor de Raad, Marcus 14:53-65
Bij Pilatus, Marcus 15:L-15
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Jarigen
Rayan El Khababi
Noa Freke

Boomplantdag
Gisteren, woensdag 14 maart, heeft groep 7a meegedaan
aan de Boomfeestdag. Eerst hebben we de vlag gehesen
en daarna moesten we de bomen planten. Het was best
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Anne Kuijt
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Joël Ouwehand
Ephraïm Schoneveld
Ron Schoneveld
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Trent Sentrik
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Matthijn Zwaan
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Naya Albarazi
lsabelle van Beelen
Julia Guyt
Larissa Kuijt
Finn Poot
Heavenly van der Vloot
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zwaar werk. We kregen ook nog een presentje. Voor
iedereen was er een stuk fruit, een pakje drinken, een pen
en een liniaal. Wilt u de bomen zien? Ze staan in de berm
van de Westerbaanl
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Jeugd en gezinsteam (JGT|

De meeste van ouders weten al dat het Jeugd- en
Gezinsteam (JGT) een keer in twee weken op dinsdag
om 9.00 spreekuur heeft op de Duinroos.
Het is goed om het weer eens onder de aandacht te
brengen, vooral voor de ouders van nieuwe leerlingen.

Mocht u als ouder(s) vragen hebben op het gebied
van opvoeden en opgroeien, kom dan gerust even
langs. Te denken valt aan: Mijn kind heeft het gevoel
gepest te worden/wordt gepest. Mijn kind is verdrietig
na een scheiding. Mijn kind luistert niet goed. Wat is er
aan de hand met mijn kind, hoe kan ik het anders

Allemool von horte gefeliciteerd!
Planning maart en april

aa n pa kken ?

Kortom, alle vragen over opvoeden en opgroeien
kunnen besproken worden. Met elkaar bespreken we
de vraag en wordt er gekeken wat er nodig is. Als we

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

er samen niet uit komen dan zorg ik ervoor dat de
juiste mensen erbij kunnen worden gehaald.
Lukt het niet om langs te komen op het spreekuur, dan
kunt u contact met mij opnemen of het algemene
nummer van het JGT bellen.
Met vriendelijke groet,

19 april)

Jessica Brands

Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 61,85 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

Medewerker Jeugd- en Gezinteam Katwijk
Onderdeel Centrum Jeugd en Gezin Holland Rijnland
e.mailadres:
telefoonn u m mer:088- 2542368 (a lgemene
nummer),06 36762540
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
Een hortelijke

groet door het teom von De Duinroos

Muskathlon op de Filipijnen. Zie verder nieuwsbrief
van 22 februari en https://www muskathlon.com.

þe Duinrq6...

PCB De Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
1: O7t 4078228
E:

directie.duinroos@sticht¡ngpcok.nl

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

ties. We ziin naar een voorstelling
ter'. De dromeneter eet zo ie
hts alleen nog maar van leuke dingen'
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gíftige dieren en
woensda gziinwe naar Naturalis geweest. Daar hebben wii
planten bãkeken. Gelukkig zitten ze veilig achter het glas!
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ln de boot met Freek Vonk.

Een

giftige plant.
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