Bijbelse geschiedenis
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
Jarigen
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04/02
04/02
06/02
06/02
06/02

Bo
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Kim
Chris
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Amber

gr. 1b
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gr. 2b

 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
Kinderklanken
De komende weken werken de kinderen uit
groep 1 en 2 met de klank t (uitspreken als een
tù, niet als téé).
t op mijn tenen
tip-tap-top
niek telt tot tien
dan zoekt hij ons op

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Afgelopen
weken is er in natura gespaard voor de
Voedselbank.
Tot aan de voorjaarsvakantie kunnen de
kinderen
elke
maandagmorgen
geld
meenemen voor de Voedselbank. De
voedselbank steunt een aantal gezinnen in
Katwijk met wat wekelijkse boodschappen
Deze week is er € 57,35 opgehaald, waarvoor
hartelijk dank.
Planning februari en maart
 Maandag, woensdag: en vrijdag
Fruitdagen
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Voedselbank
Tien grote dozen vol met boodschappen
stonden deze week op het podium! Wat is er
veel meegenomen voor de Voedselbank,
geweldig! Het was een
hele klus om alles in de
auto te krijgen, maar
samen met 2 sterke
jongens uit groep 8 is het
gelukt, bedankt Nick en
Daniël!
Bovendien
mochten deze 2 jongens
daar gelijk helpen met
het sorteren van de
boodschappen
en
kregen
we
een
rondleiding. Erg mooi
om te zien hoeveel
vrijwilligers elke week
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klaar staan en weer een compleet
boodschappenkratje klaar maken. Heel erg
bedankt allemaal voor het verzamelen van de
boodschappen, ook namens de Voedselbank.
Tot aan de voorjaarsvakantie is er nog steeds
de mogelijkheid om geld mee te nemen.
Griepgolf
Veel kinderen zijn de afgelopen weken ziek
geweest of zijn nog ziek ten gevolge van de
griep. Helaas heeft ook een aantal leerkrachten
de griep te pakken. We doen ons uiterste best
om vervanging te zoeken. Helaas is het bijna
niet meer mogelijk om iemand te vinden die
kan invallen. We zijn daarom genoodzaakt af
en toe groepen naar huis te sturen.
Indien dat het geval is, krijgt u per e-mail
bericht. Dit kan de avond ervoor zijn, maar het
kan ook in de loop van de ochtend gebeuren.
Houd dus uw e-mail in de gaten!

Ouderavond 31 januari
Vanavond is er een ouderavond waarvoor u
allen hartelijk bent uitgenodigd. Deze begint
om 20.00 uur. Er wordt gesproken over nieuwe
schooltijden in het basisonderwijs. Hans van
Rietschoten zal een presentatie geven waarbij
de voordelen en nadelen aandacht krijgen.
Daniëlle Zwanenburg zal vertellen hoe de
tussenschoolse opvang geregeld gaat worden
en wat de kosten hiervan zijn. Natuurlijk is er
gelegenheid om vragen te stellen.
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Nà deze avond krijgt u een link toegestuurd om
digitaal uw stem uit te brengen. In tegenstelling
tot vorige berichtgeving mag er één stem per
kind uitgebracht worden en de ouders die
alleen nog een kind in groep 8 hebben,
stemmen niet (de stem van een kind uit groep
1 weegt zwaarder).
Let wel: Op deze avond wordt niet gestemd!
Computerles
Tijdens de computerlessen werken we met
code.org om ervaring op te doen met
programmeren. Veel leerlingen hebben de
afgelopen weken Cursus 2 afgerond en konden
daarna hun diploma mee naar huis nemen. Op
de foto Sterre, Lisa en Demi met hun diploma.

Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!
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