Bijbelse geschiedenis
De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12
Naar Egypte, Mattheüs 2:13-18
Naar Galilea, Mattheüs 2:19-23

te
vinden
op
hun
website:
www.kanjersvankenya.nl
De afgelopen maanden is er € 429,- opgehaald.
Dit geld is inmiddels overgemaakt. Namens de
commissie hartelijk dank.
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Kerstkaarten
Kerst vier je vaak samen met familie en
vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel
ouderen. 1 miljoen ouderen in Nederland zijn
eenzaam, dat is 1 op de 4 ouderen. Circa
200.000 ouderen zijn helemaal alleen met de
feestdagen. Heel veel klassen zijn bezig
geweest om een persoonlijke kerstkaart te
maken voor ouderen. Door hen een kaartje te
sturen voelen zij zich een beetje minder alleen.
Afgelopen dinsdag ging groep 7b naar Salem
om daar hun zelfgemaakte kerstkaarten uit te
delen. Wat waren deze mensen blij met de
kaarten. Ook hebben de kinderen de ouderen
toegezongen met twee mooie kerstnummers.
Wat genoten ze hiervan.

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
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Voedselbank
Na de vakantie gaan we weer voor een nieuw
doel sparen. Deze keer voor de voedselbank
van Katwijk. Zij steunen een heel aantal
gezinnen in Katwijk met wat wekelijkse
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boodschappen. Wij gaan ze daarbij helpen. Tot
aan de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen
elke maandag geld meenemen voor dit doel.
Maar deze keer kunt u ook (houdbare)
producten meegeven. Misschien had u in het
kerstpakket een blik soep dat u niet gebruikt of
een pak koffie van een merk dat u zelf niet zo
lekker vindt. De voedselbank is daar heel blij
mee! Andere voorbeelden zijn: een pakje thee,
suiker, zout, hagelslag, vis/vlees in blik,
tandpasta, shampoo enz. Deze producten
kunnen tot 2 weken na de kerstvakantie
meegenomen worden. Daarna gaan we ze zelf
bij de voedselbank afgeven. Alvast heel erg
bedankt!
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
 20 dec.: Kerstviering - gr. 1 en 2 op school.
 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 20.15-21.30 uur op
Helm 8
 31 jan.: Ouderavond continurooster
Nieuws van de Gebedsgroep
Na de kerstvakantie is er een
bijeenkomst van de gebedsgroep
op dinsdagavond 15 januari van
20.15-21.30 uur op Helm 8, bij
Yvonne. Iedereen die mee wil
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bidden (stil of hardop) is van harte welkom!
Gebedspunten kunnen persoonlijk of via de
mail aan ons worden doorgegeven:
duinroos.gebedsgroep@gmail.com .
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek en Hilde
Zwaan. Komende data: dinsdagavond 15 jan,
12 febr, 2 april, 14 mei en 18 juni
Collecte
Na afloop van de kerstviering van groep 3 t/m
5 in de Ontmoetingskerk is er een collecte
gehouden. De opbrengst hiervan is € 428,55 en
gaat naar CliniClowns.
In verwachting
Juf Annemarie, groep 2c, verwacht eind mei
haar tweede kind. Wij willen de juf, haar man
en dochter vanaf deze plaats hartelijk
feliciteren met de komende gezinsuitbreiding.
Wanneer zij precies met verlof gaat en wie haar
vervangt, hoort u te zijner tijd.
Kerststukjes
Vorige week donderdag hebben alle kinderen
van de hele school een kerststukje gemaakt. U
heeft het resultaat gezien! Hun zelf
meegebrachte versieringen kwamen mooi uit
in het stukje. Ruben Haasnoot uit groep 1/2a
was speciaal met zijn moeder naar het
tuincentrum geweest om iets leuks te kopen
voor zijn kerststukje: een mooi LED
kerstboompje dat steeds van kleur verschiet.
Zijn moeder had het stukje na afloop even in de
bieb gezet om daar nog wat werkzaamheden te
verrichten. Toen zij net na half vier het
kerststukje
wilde
pakken
was
het
kerstboompje uit het stukje verdwenen. U
begrijpt, een heel verdrietige Ruben! Mocht uw
kind met een LED boompje thuis gekomen zijn,
dan heeft hij/zij dit niet van school gekregen,
maar is het van Ruben uit groep 1/2a. Wilt u
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het aan juf Diantha geven? Zij zorgt ervoor dat
Ruben het weer terugkrijgt.
de wind was koud en guur.
Groep 1 en 2
Vrijdagmorgen starten de groepen 1 en 2 om
9.30 uur en mogen zij speelgoed van thuis
meenemen.
Bedankt
We willen de OHC bedanken voor hun
geweldige inzet in de afgelopen maanden. Met
name de decembermaand is een drukke
maand voor hen. Heel veel werk hebben de
OHC-leden verzet om de Sint- en
Kerstvieringen goed te laten verlopen.
Nogmaals hartelijk bedankt!
Kerstvakantie
Vrijdag 12.15 uur begint de kerstvakantie. Een
periode om uit te rusten na een drukke tijd. Alle
kinderen worden op dinsdag 8 januari 2019
weer op school verwacht (7 januari is er geen
school i.v.m. een studiedag).
't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde
't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt.

Het team van De Duinroos wenst u
Kerstdagen en een mooi en gezond 2019!
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