Nieuwjaar
Vanaf deze plek wensen wij iedereen, jong en
oud, een heel gelukkig, gezond en mooi 2019
toe.
Bijbelse geschiedenis
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

voedselbank is daar heel blij mee! Andere
voorbeelden zijn: een pakje thee, suiker, zout,
hagelslag, vis/vlees in blik, tandpasta, shampoo
enz.
Tot aan de voorjaarsvakantie kunnen de
kinderen elke maandag geld meenemen voor
de Voedselbank.
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Deze en de
komende twee weken wordt er in natura
gespaard voor de Voedselbank. Daarna gaan
we zelf die bij de Voedselbank afgeven.
De voedselbank steunt een aantal gezinnen in
Katwijk met wat wekelijkse boodschappen.
U kunt (houdbare) producten meegeven en
deze in één van de dozen op het podium doen.
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
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Planning januari en februari 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
15 jan.: Gebedsgroep (plaats en tijd
volgen)
31 jan.: Ouderavond continurooster
11 t/m 18 febr.: adviesgesprekken groep 8
12 febr.: Gebedsgroep (plaats en tijd
volgen)
19 en 21 febr.: spreekavonden groep 1
t/m 7
25 febr. t/m 1 mrt.: voorjaarsvakantie

Geboren
Net voor de kerstvakantie, op 21 december, is
juf Leonie bevallen van een gezonde dochter
Jet. Jet heeft doopnamen Petronella Juliette
gekregen.
Wij willen juf Leonie en haar man André van
harte feliciteren met dit mooie geschenk!
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Denktank IKC 08-01-2019
Afgelopen dinsdagavond hebben we met een
negental ouders gesproken over ons IKC. Wat
vinden wij belangrijk, maar vooral ook wat
vinden jullie belangrijk.
Na een gezamenlijke start gingen we in
groepjes uiteen en kon er gesproken worden
met de voorzitters van de verschillende
werkgroepen op school. Te weten: Onderwijs,
Engels, VVE (samenwerking peuterspeelzaal en
school), ICT, Sport en cultuur en BSO
(buitenschoolse activiteiten).
Uiteraard kwamen er veel vragen naar boven.
Hier gaan we mee aan het werk. We hopen in
maart wederom bij elkaar te komen om een
beleidsonderwerp te bespreken.
Nieuws van de Gebedsgroep
Volgende week is er een bijeenkomst van de
gebedsgroep op dinsdagavond 15 januari van
20:15-21.30 op Helm 8, bij
Yvonne. Iedereen die mee wil
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 feb, 2 april, 14 mei en
18 juni

heeft, met hem/haar alvast een kijkje te nemen
op één of meerdere scholen. Zo kunnen zij zich
oriënteren en krijgen zij al een beetje het
gevoel waar zij zich in groep 8 mee bezig
moeten gaan houden. Houdt u de plaatselijke
weekbladen in de gaten. Daarin wordt vermeld
wanneer er open dagen zijn.
Toetsen
De tweede helft van januari en de eerste helft
van februari staan altijd in het teken van
toetsen. In alle klassen worden methodeonafhankelijke toetsen van Cito afgenomen.
Een aantal toetsen gebeurt schriftelijk en een
aantal mondeling, zoals de leestoetsen.
De AVI leestoetsen worden in een aantal
klassen door ouders afgenomen. Vanaf
volgende week gaan die ouders aan de slag.
Alvast hartelijk dank hiervoor.
Iedereen veel succes met het maken van de
toetsen en maak je vooral niet te druk
hiervoor!

Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!

Voortgezet Onderwijs / Open dagen
In januari vinden open dagen plaats van het
voortgezet onderwijs. Wij raden
de ouders van groep 8 aan hier
zeker gebruik van te maken.
Daarnaast adviseren wij u, indien
u een zoon/dochter in groep 7
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