

Bijbelse geschiedenis
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24

18/05
18/05
19/05
19/05
19/05
19/05
19/05
19/05
21/05
22/05
22/05
22/05
23/05
24/05

Jarigen
Rachel Delmeer
Seth Kulk
Noah Bos
Najoua Boudour
Sterre van Dijk
Aya Hsaini
Jordi van der Plas
Amin Sakariye
Felice Zwanenburg
Lotte Guyt
Vera Guyt
Sidney Vooijs
Lisa van Beelen
Quint Schaap



gr. 3b
gr. 6b
gr. 5b
gr. 8b
gr. 7a
gr. 2a
gr. 1b
gr. 2a
gr. 4a
gr. 5b
gr. 5a
gr. 1b
gr. 7a
gr. 7b

Allemaal van harte gefeliciteerd!
















Planning mei, juni en juli
Woensdag: Fruitdag
29 mei, 12 en 26 juni, 10 juli: Inloopspreekuur
JGT van 9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06
36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
21 mei: Tweede Pinksterdag, geen school
31 mei: sponsorloop
1 juni: Fancyfair
12 juni: werkmiddag leerkrachten onderbouw,
gr. 1 en 2 zijn vrij
14 juni: schoolreisje gr. 3 t/m 7
21 juni: bedankmiddag hulpouders
22 juni: groepsindeling bekend
26 juni: kinderen maken kennis in nw. Groep
4 juli: spreekavond (op uitnodiging en/of
aanvraag)
9 en 10 juli: afscheidsavond groep 8a en 8b
11 juli: rapporten mee
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@stichtingpcok.nl

12 juli: slotfeestdag – continurooster tot 14.45
uur
13 juli: laatste schooldag, ’s middags vrij

Fancy Fair op De Duinroos
Op vrijdagmiddag, 1 juni 15.30 uur tot 18.00 uur!

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel.
Deze week is er € 73,71 opgehaald. Namens de
commissie hartelijk dank.
Vanaf deze week tot de zomervakantie wordt er
gespaard voor humanitaire hulp in de Oekraïne.
Jessica Hoppers, moeder van Quint en Onyx Schaap
gaat dit jaar mee met een groep o.l.v. Jaap en Ann
Klinkenberg naar Oekraïne. Er worden daar
ziekenhuizen, verzorgingshuizen en weeshuizen
opgeknapt en financieel ondersteunt. Daarnaast
worden er voedselpakketten uitgedeeld aan de
allerarmsten. Jessica wil graag haar steentje
bijdragen door geheel op eigen kosten daar een
week mee te werken. Meer hierover kunt u lezen in
de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

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.
Regiofinales
Gisteren hebben een jongens- en meisjesteam van
De Duinroos mee gedaan aan de regiofinale
Schoolvoetbal in Leiden. Het waren zinderend
spannende wedstrijden. Beide teams zijn tweede
geworden. Gefeliciteerd!
30 mei speelt een gemengd team van De Duinroos
de regiofinale Schoolhandbal in Den Haag. Alvast
veel succes toegewenst! We horen nog van jullie!

Een hartelijke groet en fijne Pinksterdagen
toegewenst door het team van
De Duinroos

Avond4daagse
Volgende week leest u een verslag over de
Avond4daagse.
Gastlessen
23 en 24 mei worden er gastlessen gegeven in groep
8 met het thema: Leven met een (visuele) handicap.
Kinderen ervaren lijfelijk wat het is als je blind bent
en afhankelijk bent van een blinde geleide hond.
Elk jaar zijn de leerlingen onder de indruk van deze
lessen.
Pinksteren
Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de
paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht
dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen
en werd begonnen met het verspreiden van het
evangelie over de wereld.
’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
De wonderen zijn om ons heen
Zij waaien op de wind.
’t Is feest vandaag, voor iedereen:
Een nieuwe tijd begint!

PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@stichtingpcok.nl

Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos

