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Bijbelse geschiedenis
Een nieuwe discipel, Handelingen t:t5-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
Jarigen
Rowan van Dijk
Aya rifi

27/04
28/04
2e/04

2s/04
30/04
30/04
02/0s

o3/os
04/0s

04/0s
0s/0s
07/os
07/0s
07/0s
o8/os

tuos

Daan Jacobs

gr.7b

Goede doelen

Ruben Stolker
Mariël Kralt

gr. 3b

Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld

gr.6a
gr.2b

gr.3b

meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 103,43 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank. De totaalopbrengst is €

gr.2b

498,98.

gr.6b

Muskathlon t.a.v. Williene ten Hove.
ln de volgende nieuwsbrief leest u het nieuwe doel
waar we voor sparen.

gr. 4a

gr.6a
gr.5a
gr.5a
gr. La
gr.4a
gr. 1a

gr.4b
gr.4a

Rachelde Mooij
Jette van der Boon
Munzer Halima
Martin van Rijn
Nouhaila Kouchih
Joëlle van der Plas
Elize Pronk
Denzel de Rooij

t2/os
t3/0s
13/0s

t6/0s
16/0s

t6/0s
t6/os
t6/0s
t7 /0s

gr. 1 en 2 zijn vrij

gr.2a

Luuk Schaap
Tygo van Schie
Nick Varkevisser
Danilo van der Plas
Simon van der Plas

70/0s
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gr.8b

Tim Kuijt
lshara Hanoeman
Eline van Wolferen
Kees van der Wiel
Falicia Delmeer
Freddy Westgeest
Lucas Guijt

0t/0s
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gr.5b
gr.8a
gr.6a
gr.5a
gr.2b
gr.7a
gr. 1c

gr.7b

Tom Winters
lssam Habchi

gr.

Ic
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Allemaal von harte gefeliciteerd!

Dit bedrag wordt overgemaakt

Schoolreisje groepen 3

tlm

naar

7

14juni 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
school reisje 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.

Planning april, mei en juni

9.30 uur, tel. nr. 06 361"62540,
email: i.brands@iethollandriinland.nl

Schoolkamp groep 8
Vandaag zijn de groepen 8 weer teruggekeerd van
het schoolkamp. Het kamp was weer een succes! Er
hing een gezellige sfeer, er zijn leuke spannende

spelen gedaan, er is lekker gegeten en over De
Efteling hoeft eigenlijk niets gezegd te worden. Alle
begeleiding hartelijk bedankt voor jullie inzet en
zorg om het schoolkamp onvergetelijk te maken
voor de kinderen!
PCB De

Duinroos, locatie Zanderij

Prinses lrenelaan 49

Website: http://www.duinrooskatwijk. nl/

2224XA Katwijk

lnstagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij

T:07L4078228

Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos
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Kinderklanken

Sportdag
Deze stond gepland op 30 mei. Soms wordt er een
planning gemaakt waarvan je achteraf denkt: Hoe
hebben we dat kunnen doen. Daarom is in overleg
met MBO Rijnland, die de sportdag organiseert,
afgesproken deze door te schuiven naar woensdag
19 september.

Vanaf 14 mei gaan de kinderen in groep t en 2
werken met de oe. Daarbij hoort het volgende
opzegversje;
Oe, roept de oehoe.

Wat ben ik moe.
Eén oog doet hij open,

de ander blijft toe.
Laatste Avond4daagse nieuws

ln de week na de meivakantie gaan we

de

avond4daagse lopen. We lopen in de shirts van
school, zo zijn we goed herkenbaar en kunnen we

goed als groep bij elkaar blijven lopen. Op de
maandag na de vakantie zullen deze shirts
uitgedeeld worden in de aula van onze school. De
shirts kunnen opgehaald worden van 8:45- 9:00 en
van 1"3:30 - 13:45. Op de vrijdag, de laatste dag van
de avond4daagse, zullen de shirts weer ingenomen

Fancy Fair op De Duinroos
l juni 15.30 uur tot 18.00 uur!

Op vrijdagmiddag,

worden bij de medaille-uitreiking. We kijken uit
naar een gezellige wandel week!

Foncy

foir

Een hartelijke groet en een leuke Koningsdag en

vakantie toegewenst door het team von
De Duinroos

Verlof
Na de vakantie gaat het zwangerschapsverlof van
juf Annemarie (er. 1b) in. Wij wensen haar sterkte
bij de laatste lootjes en t.z.t. de bevalling.

Juf Mariëtte zal na de vakantie terugkomen van
haar verlof. Zij gaat donderdag en vrijdag weer in
groep 6a aan het werk. Juf Mandy blijft op maandag,
dinsdag en woensdag in die groep.
Juf Mandy zal op donderdag en vrijdag in groep

lc

aan het werk gaan. Juf Jeanette gaat haar vorige
werkzaamheden weer oppakken.

Veldvoetbaltoernooi
ln de vakantie zullen 4 teams van de locatie Zanderij

De Duinroos vertegenwoordigen: Tante Tilly,
Duintopper, The Girly's. en de Duinroosgirls.

De

spelen vinden plaats op 30 april op Sportpark De

Kooltuin. De leerlingen weten zelf wanneer

ze

moeten spelen. Succes allemaal!!

PCB De Duinroos, locatie

Zanderij

Prinses lrenelaan 49

Website: http¡//www.duinrooskatwijk.nl/
lnstagra m: duinroos.zanderij

2224NA Katwük

Facebook: duinrooszander'rj
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Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

groep 1C had veel te doen in de maand april

verkeersles
oversteken

schoolreis naar speeltuín
'd.v.v. ín søssenheím'

de løøtste muzíekles
van de muziekschool

