Bijbelse geschiedenis
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20

Deze week is er € 60,24 opgehaald, waarvoor
hartelijk dank.

➢
Jarigen
Afgelopen maandag, 4 februari, was Sylvie uit
groep 4b jarig. Helaas stond zij niet in de vorige
Nieuwsbrief. Daarom nu een extra vermelding
en Sylvie, alsnog gefeliciteerd!
08/02
09/02
09/02
10/02
11/02
11/02
12/02
14/02

Anamaria
Jayden
Niels
Danique
Karam
Johan
Lynn
Seb

gr. 2c
gr. 4a
gr. 8a
gr. 3a
gr. 6a
gr. 3a
gr. 1b
gr. 1/2a

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel.
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
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Planning februari en maart
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
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

Gespreksavonden
19 en 21 februari zijn er weer gespreksavonden
voor de groepen 1 t/m 7. Volgende week
maandag krijgt uw zoon/dochter de
uitnodiging mee. Wilt u erop letten dat u hem
daadwerkelijk krijgt?
De ouders van groep 8a en 8b krijgen een
aparte uitnodiging voor een adviesgesprek.
Deze vallen in de week van 11 t/m 18 februari.
Staking
De AOb (Algemene Onderwijs Bond) gaat
samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie
voeren in de week van 11 maart voor meer
investeringen in het onderwijs. De bonden
roepen leden uit alle onderwijssectoren op om
mee te doen. De week wordt afgesloten met
een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15
maart op het Malieveld in Den Haag.
Een aantal leerkrachten geeft gehoor aan de
oproep om te staken. Het aantal is te weinig om
de hele school te sluiten. Wel zullen er die dag
enkele klassen geen les kunnen krijgen en dus
vrij zijn.

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

Groep 1c en 2c
Twee kleutergroepen werken over het thema
bouwen en het boek 'Kom uit die kraan'. Vorige
week donderdag kwam er een echte
kraanmachinist met zijn kraan op bezoek. Het
was geweldig! Bedankt Verschoor Sassenheim!

Ouderavond
Vorige week donderdag was er een
ouderavond waar gesproken werd over
nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Hans
van Rietschoten gaf een presentatie waarbij de
voordelen en nadelen aandacht kregen.
Daniëlle Zwanenburg vertelde hoe de tussenschoolse opvang geregeld gaat worden en wat
de kosten hiervan zijn.
Inmiddels hebben alle ouders digitaal een link
gekregen om hun stem uit te brengen. U krijgt,
nadat alle stemmen zijn geteld, zo spoedig
mogelijk bericht van de uitslag. U kunt t/m
maandag 11 februari 16.00 uur stemmen.
Het team van De Duinroos wenst u
een fijn weekend!

Nieuws van de Gebedsgroep
Volgende week is er een bijeenkomst van de
gebedsgroep op dinsdagavond 12 februari
januari van 20:15-21.30 op Rolklaver 13, bij
Andrea. 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 2 april, 14 mei
en 18 juni
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