Bijbelse geschiedenis

Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4

20/04
21/04
22/04
23/04
24/04
26/04

Jarigen
Britt Christoffersen
Inge van Delft
Charlene van Heusden
Zoë Haasnoot
Rowena Kuijt
Litcio Misiedjan

gr. 4a
gr. 5a
gr. 5a
gr. 1a
gr. 5b
gr. 2a

Allemaal van harte gefeliciteerd!












Planning april en mei
Woensdag: Fruitdag
29 mei: Inloopspreekuur JGT van 9.00 uur tot
9.30 uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
20 april: Koningsontbijt (of -lunch),
Koningsspelen; groepen 5 t/m 8 14.45 uur uit
23 t/m 26 april: schoolkamp groep 8a en 8b
27 april t/m 11 mei: Koningsdag en vakantie
14 t/m 18 mei: Avond4daagse
21 mei: Tweede Pinksterdag, geen school
30 mei: sport- en speldag, alle groepen om
12.00 uur uit
31 mei: sponsorloop

Schoolreisje groepen 3 t/m 7
14 juni gaan bovenstaande groepen
op schoolreis.
Dit jaar gaan de groepen 3 en 4 per
bus (BOVO) naar Speeltuin Oud
Valkeveen in Naarden. De kosten van dit
schoolreisje zijn € 24,De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell. Omdat het
plan is hier met eigen auto’s naar toe te gaan, zijn
de kosten lager dan die van groep 3 en 4: € 16,-. Dit
is inclusief een bakje patat en een ijsje.
T.z.t. zal de leerkracht vragen wie er wil rijden.
Omdat de school zo min mogelijk contant geld in de
kluis wil hebben, vragen wij u dit bedrag over te
maken op rekeningnummer: NL49 RABO 0331 7538
20 van PCOK De Duinroos, onder vermelding van
Schoolreisje, naam èn groep van uw kind. Dit alles
mòet erbij vermeld worden, anders is het
onmogelijk te achterhalen of er betaald is! T/m 1
juni heeft u de tijd om bovenstaand bedrag over te
maken.
Lege batterijen
Bij de hoofdingang staat een inzamel box voor lege
batterijen. Deze is nog lang niet vol!.......
Schoolkamp groep 8
Maandag a.s. vertrekken de leerlingen van groep 8a
en 8b naar Kampeerboerderij De Willy-Hoeve in
Bergeijk. Om 10.30 uur is de opening van het kamp
in de klas en om 11.00 uur vertrekt de bus.
Donderdag 26 april tussen 12.30 en 13.00 uur hoopt
iedereen weer terug te zijn.
Wij wensen de groepen 8 en de leiding een leuk
kamp toe! Iedereen heeft er reuze in!

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 63,60 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. Zij zal op
woensdag 4 april in verschillende klassen hierover
komen vertellen. Zie verder nieuwsbrief van 22
februari en https://www.muskathlon.com.
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Koningsspelen, -ontbijt/-lunch
Vrijdag 20 april staat helemaal in het teken van
Koningsdag.

De groepen 1 t/m 4 beginnen met het
Koningsontbijt op school (zij hoeven dus thuis niet
te eten). Daarna zijn er spelletjes op het schoolplein.
Groepen 5 t/m 8 zullen de inhoud van de
ontbijtdoos als lunch gebruiken. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 moeten dus wèl thuis ontbijten.

Sponsorloop
31 mei wordt er een Sponsorloop georganiseerd
waarbij de opbrengst geheel is voor de opknapbeurt
van de aula. Alle leerlingen hebben inmiddels een
sponsorbrief meegekregen waarop aangegeven kan
worden voor welk bedrag hoeveel u, buren, opa’s
en oma’s, ooms en tantes hem/haar
sponsort/sponseren.
Fancy Fair op De Duinroos
Op vrijdagmiddag, 1 juni 15.30 uur tot 18.00 uur!

De leerlingen van groep 5a en 5b hebben net als
groepen 1 t/m 4 spelletjes op het schoolplein.
Groepen 6 t/m 8 gaan naar de Koningsspelen op De
Krom. Meer informatie heeft u inmiddels gekregen.

Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van De Duinroos

Groepen 5 t/m 8 draaien die dag een continurooster
en zijn om 14.45 uur uit!
Avond4Daagse
Deze
week
hebben
de
leerlingen
de
aanmeldformulieren voor de avond4daagse
meegekregen.
Aanmelden kan morgen of volgende week
woensdag en donderdag!
Daarna hebben we
vakantie en in de week na de vakantie gaan we
gezellig lopen!
Er hebben zich nog geen sponsors gemeld. Zijn er
nog ouders die iets lekkers willen sponsoren?
Je kan contact opnemen met Annemarie (06
10196351),
Christa
(0646445055)
of duinroos4daagse@gmail.com.
In de bijlage vindt u nogmaals het inschrijfformulier.
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