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Trefpunt de Molen
Voor alle kinderen vanaf groep 5 die in de vakantie iets
leuks willen doen:

Op maandagochtenden is er om 10.00 altijd
koffieochtend in het trefpunt waarbij iedereen welkom
is. Loop eens gezellig binnen!

Voedselbank
Vandaag heeft de voedselbank alles opgehaald.
Hun bus was bijna te klein, voor al die dozen met
lekker eten! Wat heeft iedereen weer goed zijn best
gedaan. Er was van alles gebracht: van chips tot snoep
en van koekjes tot limonade.
Maar ook hagelslag en zuurkool en nog veel meer. De
mensen van de voedselbank zijn enorm dankbaar,
maar zeker ook de mensen die elke week hun pakket
daar op halen!
We zijn blij dat deze nieuwe vorm van "zending" zo'n
succes is! We merken dat iedereen enorm betrokken is
en op deze manier kunnen we met elkaar iets voor een
ander betekenen!

Wandelen voor water

Verjaardagen

De maand maart staat in het teken van ‘wandelen voor
water’. Een sponsorloop over het strand van Katwijk
voor de kinderen
van groep 7/8. Zij
gaan op zoek naar
sponsors!! Wilt u
ze sponsoren? De
kinderen van
groep 7/8 komen
bij u langs, of zijn
te vinden op het
plein of in de klas!
Elke euro is
welkom!

De volgende leerlingen
feliciteren we alvast van harte
met hun aankomende
verjaardag!

23-02
25-02
28-02
02-03
03-03
10-03
15-03

Boaz Haasnoot
Neda Afsharzada
Joey Ouwehand
Fenne Haasnoot
Muhammad Munawar
Davey Stemfoort
Anissa Soussani

Gr 6
Gr 3
Gr 6
Gr 6
Gr 1/2
Gr 3
Gr 8

Bijbelse geschiedenis
Sportbreaks
Na de voorjaarsvakantie starten de sportbreaks op
maandag en dinsdagmiddag weer. Come4Sports zal
telkens het laatste half uurtje van de middag leuke
spelletjes doen op het Cruijff court. De volgende
groepen zijn aan de beurt:
Maandag 05-03
Dinsdag 06-03

groep 3
C4S afwezig

Maandag 12-03
Dinsdag 13-03

groep 4
groep 5

We vertellen deze weken
verhalen uit het evangelie van
Marcus. De volgende
bijbelgedeelten komen aan
bod:
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16

Foto’s op de site

Planning

Van de volgende evenementen kunt u de foto’s op de
site bekijken:

19-03
29-03
30-04
02-04
04-04
05-04

Zendingsproject 'Voedselbank Katwijk'.
http://duinrooskatwijk.nl/pagina/373428/Fotoalbums

Start Project
Paasviering
Goede vrijdag (kinderen vrij)
Tweede paasdag (kinderen vrij)
Open Huis
Inloopmiddag project

Een hartelijk groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
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