Bijbelse geschiedenis
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11

Deze en vorige week is er € 72,50 opgehaald,
waarvoor hartelijk dank.


Jarigen
18/01
18/01
19/01
20/01
22/01
23/01

Lucas
Nikki
Esmee
Tess
Joah
Carlijn

gr. 2c
gr. 2b
gr. 3a
gr. 2c
gr. 2b
gr. 7a









Allemaal van harte gefeliciteerd!
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Volgende
week wordt er nog in natura gespaard voor de
Voedselbank. Daarna gaan we zelf de
opbrengst bij de Voedselbank afgeven. NB.: De
dozen zijn nog lang niet vol!
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
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
maandagmorgen
geld
meenemen voor de Voedselbank.

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

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
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

Jeugd Gezins Team (JGT)
Het JGT is een vrij toegankelijke,
laagdrempelige en kosteloze vorm van hulp
voor alle gezinnen met kinderen die de
basisschool bezoeken. Het JGT wordt
aangeboden door de Maatschappelijke
Dienstverlening Kwadraad.
Het JGT werkt samen met ouders en de school
om de ontwikkeling van de kinderen zo
voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Zij
werken actief om problemen bij het opgroeien
en opvoeden te signaleren en te verminderen
en doen dit door:
- de scholen te ondersteunen bij het
signaleren van knelpunten en het
uitvoeren van de zorgtaak;
- hulpverlening
(zoals
opvoedingsondersteuning) te bieden aan
ouders en kinderen;
- zo nodig helpen bij het begeleiden naar
passende, gespecialiseerde zorg.

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

Misschien herkent u de volgende zorgen:
‘Mijn kind gaat niet met veel plezier
naar school, wat zou er aan de hand
zijn?’
‘De leerkracht vertelt me dat mijn kind
in de klas onrustig is en niet
geconcentreerd aan het werk is. Thuis
merk ik ook dat hij niet luistert als ik
hem wat vraag’.
‘Mijn partner en ik gaan uit elkaar en
we zijn bezorgd over wat dit met de
kinderen doet’.
Met deze en andere vragen over de opvoeding
kunt u terecht bij de maatschappelijk werker.
Een afspraak voor een (intake)gesprek kan
zowel op school, thuis, op bij het Kwadraad op
kantoor plaatsvinden. In dit gesprek wordt
bekeken wat de maatschappelijk werker voor u
en uw kind kan betekenen. Ook kunt u via het
JGT naar uw maatschappelijk werker vragen.
Heeft u vragen over het JGT, neem dan gerust
contact op met de IB’ers: Esther Glasbergen en
Greet Zwaan. U kunt hen telefonisch bereiken
(4078228) of per e-mail
(esther.glasbergen@prohles.nl,
greet.zwaan@prohles.nl)

Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!
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