Nieuwsbrief

À

lç

s april 2018

u"","Djoulrur.ooå"^
''rtdrìts-christelijke
bast:

Groepen 3 en 4 gaan op 14 juni naar speeltuin Oud

Bijbelse geschiedenis
Samuël hoort een stem, l- Samuël 3:1-18
De ark van God, L Samuël 4:L-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:L2-22

Valkeveen in Naarden en groepen

5t/m7

naar Duinrell in

Wassenaar.
U hoort z.s.m, wat de kosten zijn voor het schoolreisje van

groep 3 t/m 7 en hoe u dit kunt overmaken.
Jarigen

/04
09/04
09/04
07

ro/04
12/04

Esmé Kroon
Noëlle van Duijvenvoorde
Joram van der Plas
Lynn van Duyn
Robin Sapei

gr. 8a
2b

Groep 2a
De kinderen van groep 2a zijn dinsdagmorgen op bezoek

gr.7a

geweest in Salem. Daar hebben zij een aantal liedjes
gezongen voor bewoners van het huis. Zowel de
toehoorders als de kinderen hebben genoten van dit

gr.2b
gr. 8a

bezoek.
Op de achterkant vindt u een aantal foto's.

Duikelrekjes op kleuterplein

Het heeft even geduurd, maar afgelopen week zijn de

duikelrekjes geplaatst (verjaardagscadeau

van

de

kleuterleerkrachten). Zie achterkant deze Nieuwsbrief.
Verkeersexamen
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7a en 7b het
theoretisch verkeersexamen gedaan. Alle kinderen zijn
hiervoor geslaagd ! Gefeliciteerd ! ! |
Maandagmiddag zullen zij het praktisch verkeersexamen
afleggen. Veel succes allemaal

Allemqal von horte gefeliciteerd!
Planning april en mei

tot 9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: i.brands@isthollandriinland.nl

De avond daagse komt er weer aan!
vindt plaats van L4 mei t/m 18 mei en zal voor onze
school ook dit jaar door Annemarie Kromhout en Christa

april)

Haasnoot worden georganiseerd. Noteer de avonden van
1,4T/mt8 mei alvast in je agenda! ln de weekvan 20-26
april kan er worden ingeschreven.

Deze

Zijn er ouders die wat lekkers voor onderweg of iets voor
de laatste avond willen sponsoren? Bel, app of mail met

Annemarie (06 101963s1)

/

Christa (0646445055)

/

duinroos4daagse@ gmail.com.

uur uit
Goede doelen

Elke maandagmorgen mogen de kinderen

geld

meenemen voor een goed doel.
Tot de meivakantie wordt er gespaard voor sponsoring
van Williene ten Hove die op 23 mei mee doet aan de
Muskathlon op de Filipijnen.Tijzal op woensdag 4 april in

verschillende klassen hierover komen vertellen.

Zie

verder nieuwsbrief van 22

en

februari

Een

hartelijke groet en een fijn weekend toegewenst!
Vrijdagmiddag L juni Fancy Fair

lr

https://www.muskathlon.com.
Schoolreisje
Aanstaande donderdag gaan de kinderen van groep l- en

ti

L}

2 op schoolreisje. Groep 1 gaat naar de speeltuin in
Sassenheim en groep 2 gaat naar Groenendaal in
Heemstede. Mocht het slecht weer zijn, dan wordt het
schoolreisje verplaatst naar 19 april. U krijgt als dat het
geval is, hierover per mail bericht.

PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Þe Dutnrþos.

Prinses lrenelaan 49
ao,

2224XA Katwijk

f: O7t 4O78228
E:

directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Website: http://www.duin rooskatwij k. nl/
lnstagram: duinroos,zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Tw¡tter: https://twitter.com/BSdeDuinroos
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