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DUIN
Bijbelse geschiedenis
De geboorte van Samuë|, 1 Samuël

Verdriet
Woensdag j.l. is de schoonmoeder van juf Margot overleden.
Wij willen haar, haar gezin en familie veel sterkte en Gods
nabijheid toewensen voor nu en de komende tijd.

1-

Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:L3,-26

Kinderklanken

Jarigen
01./04
01./04

02/04
03/04
03/04
03/04
03/04
04/04
0s/04
os/04

Jake de Best
Elin de Vreugd
Ziad Attaf
Naomi van Leeuwen

gr. 1a
gr.2a
gr. 6a

Mirthe Ouwehand
Vincent Ouwehand
Julia Westgeest

gr. 4a

Loìs

De komende weken werken de kinderen uit groep t/2 met
de K. Deze klank wordt uitgesproken als kù en niet als ká.
k is de klopstoel

gr.2b

ik kijk in een boek
don pok ik de kom
en bak ik een koek

gr.2b
gr.2a
gr. 1b
gr.7a
gr. 1c

Guijt

Achraf Bel-Laado
Kaj van Noort

Fancy Fair
Op vrijdagmiddag,

1juni, is er een grote Fancyfair op

De

Duinroos. Achter de schermen is de OHC met een aantal

leerkrachten druk bezig met de voorbereiding van dit
evenement. De opbrengst van de Fancy Fair is voor het

.ryS !

renoveren van

de aula: schilderen,

vloerbedekking,

gordijnen. Dit zijn dingen waarvoor de school voorlopig
geen extra gelden heeft.

hoort de komende tijd meer hierover, maar houdt deze
middag alvast vrij.
U

Paasvieringen
Dinsdagmiddag en vandaag hebben we met alle kinderen
van De Duinroos een paasviering gehouden in de aula.
Met elkaar hebben we zingend en luisterend stil gestaan
bij het lijden, sterven èn de opstanding van Jezus.

Allemool von horte gefeliciteerd!
Planning april en mei

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

a p

lezus wijst de weg nøor Pasen.
luister noor wat H¡j je zegt.
Wie het hoort mog zich verbazen
en meegaan op Zijn weg.
De wereld wordt donker,
maar døn klinkt een stem
dat Jezus weer leeft,
God goot verder met Hem.

r¡l)

uur uit
Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 59,75 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.Zijzal op woensdag 4 april in

verschillende klassen hierover komen vertellen.

Zie

verder nieuwsbrief van 22 februari

en

Een

hartelijke groet en fijne Paosdagen toegewenst

https://www.muskath lon.com.
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PCB De Duinroos, locatie

Zanderij

Prinses lrenelaan 49

2224XA Katwijk
T: O7L 4078228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Website: http://www.duin rooskatwijk. nl/
lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Tw¡tter: https://tw¡tter.com/BSdeDuinroos

Creoti eve ochtend
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