Lockdown
Nog een dag!!!! Aanstaande maandag gaan de
scholen weer open! Wat fijn dat de kinderen
weer naar school mogen. Zij zullen staan
trappelen om maandag hun klasgenoten weer
te zien.
Voor veel leerkrachten geeft het een zeer
dubbel gevoel. Natuurlijk zijn zij erg blij de
kinderen weer te zien en weer fysiek les te
kunnen geven, maar hebben ook vragen: Hoe
besmettelijk zijn de kinderen en wat betekent
dit voor hen? Is iedereen wel veilig in school.
Het blijft onzeker.
Bij
deze
nieuwsbrief
krijgt
u
de
coronamaatregelen die binnen het bestuur zijn
afgesproken. Graag uw aandacht hiervoor.
We willen alle ouders, grootouders, oudere
broers en zussen grote complimenten geven
voor de hulp bij het thuisonderwijs.
Daarnaast willen we alle collega’s in het
zonnetje zetten voor hun inzet voor het
thuisonderwijs en de noodopvang!

Bijbelse geschiedenis
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Planning februari en maart
 Maandag, woensdag en vrijdag Fruitdagen
 Even weken: Telefonisch spreekuur JGT
door Sandra Pronk van 8.30 uur tot 9.00
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

uur, tel.nr.: 06-36350159. Haar werkdagen
zijn: ma., di., do., vr.
E-mail: s.pronk@jgthollandrijnland.nl
 8 t/m 19 februari: gesprekken VO (onder
voorbehoud)
 22 t/m 26 februari: Krokusvakantie
 24 maart: juffendag groep 1 en 2 (onder
voorbehoud)
NB.:
De spreekavonden zijn verzet tot na de
krokusvakantie. Hoe en wanneer de
gesprekken plaatsvinden is op dit moment niet
bekend.
Jarigen
06/02
06/02
06/02
07/02
07/02
08/02
09/02
11/02
11/02

Chris
Anna
Amber
Demi
Vika
Anamaria
Jayden
Karam
Johan

gr. 7b
gr. 2b
gr. 4b
gr. 1a
gr. 1a
gr. 4b
gr. 6a
gr. 8a
gr. 8a

Goede doelen
Voorlopig stoppen we met het sparen voor een
goed doel. Wel willen we een aantal acties per
jaar promoten die op dat moment actueel zijn.
De kinderen kunnen dan geld meenemen of
misschien
iets
praktisch
zoals
boodschappen/kleding of statiegeldflessen.
We hopen op deze manier toch iets te
betekenen voor onze medemens.
Drempel
Vorge week is er een verlaagd opritje gemaakt
bij de ingang van het kleuterplein. De drempel
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Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
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is weggehaald en vervangen door een schuine
opgang.

Kinderklanken
Vanaf volgende week gaan de kinderen van
groep 1 en 2 werken met de klank t.
(uitspreken als tù en niet als téé)
t op mijn tenen
tip-tap-top
niek telt tot tien
dan zoekt hij ons op

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van
De Duinroos
Blijf gezond en houd moed!
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