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Bijbelse geschiedenis
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Jarigen
14/12
14/12
15/12
15/12
16/12
16/12
16/12
18/12

Maila
Kick
Lenn
Sophie
Evi
Quinten
Wess
Ilyas

gr. B
gr. 2c
gr. 6b
gr. 6a
gr. 5a
gr. 6a
gr. 6b
gr. 3a

➢
➢
➢
➢
➢

21 dec.: Gr. 1 en 2 starten 9.30 uur op school;
gr. 5 t/m 8 ’s middags vrij
24 dec. t/m 4 jan. ’19: Kerstvakantie
7 jan.: Studiedag, alle kinderen vrij
8 jan.: Eerste schooldag na de kerstvakantie
15 jan.: Gebedsgroep (plaats en tijd volgen)
31 jan.: Ouderavond continurooster

Veiligheid
Iedereen wil dat zijn/haar kind veilig op school
komt. Wilt u daarom, mocht u met de auto uw kind
brengen, de auto op een veilige plek parkeren en
erop letten, als u het portier opent, dat er geen
kinderen in gevaar komen? We hopen op uw
begrip!
Collecte
Na afloop van de kerstviering van groep 3 t/m 5 in
de Ontmoetingskerk wordt er een collecte
gehouden. De opbrengst hiervan gaat naar
CliniClowns.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Er wordt gespaard
voor de stichting “Kanjers van Kenya”. Deze
stichting zet zich in voor kansarme kinderen in en
rondom de sloppenwijken van Nairobi. Meer
informatie is te vinden op hun website:
www.kanjersvankenya.nl
Deze week is er € opgehaald. Namens de commissie
hartelijk dank.
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Planning december en januari 2019
Maandag, woensdag: en vrijdag Fruitdagen
Dinsdag (oneven weken): Spreekuur JGT (op
afspraak) van 9.00 uur tot 9.30 uur, tel. nr. 06
36162540
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
19 dec.: Kerstvieringen - gr. 3 t/m 5 in de kerk;
gr. 6 t/m 8 op school. Tijden volgen.
20 dec.: gr. 3 en 4 starten 9.30 uur
20 dec.: Kerstviering - gr. 1 en 2 op school.
Tijden volgen. Gr. 1 en 2 is ’s middags vrij.

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

Kerststukjes
Vandaag hebben alle leerlingen van De Duinroos
een kerststukje gemaakt. De OHC heeft het groen,
een bakje en kaars gesponsord, de school oase
Prachtige creaties zijn gemaakt met hulp van een
groot aantal ouders. Hartelijk dank voor vele
handen!

Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!

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

