Bijbelse geschiedenis
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42













Planning maart en april
Maandag, woensdag en vrijdag:
fruitdagen
Even weken: Telefonisch spreekuur JGT
door Sandra Pronk van 8.30 uur tot 9.00
uur, tel.nr.: 06-36350159. Haar werkdagen
zijn: ma., di., do., vr.
E-mail: s.pronk@jgthollandrijnland.nl
1 april: Paasviering op school
2 april: Goede Vrijdag (geen school)
5 april: Tweede Paasdag (geen school)
6 t/m 9 april: voortgangsgesprekken
rapport
15 april: eindtoets groep 8
23 april: Alternatieve Koningsspelen
27 april: Koningsdag (geen school)
28 april: studiedag team (geen school)
Jarigen

12/03
12/03
13/03
15/03
15/03
17/03
17/03
18/03

Noma
Sterre
Resa
Nick
Isis
Luuk
Senn
Rayan

gr. 2a
gr. 4b
gr. 5b
gr. 7a
gr. 6a
gr. 2a
gr. 2b
gr. 8b

onderzoek. We zijn erg benieuwd wat uw
mening is over De Duinroos. Waar bent u
tevreden over en wat kan beter. Aan beide
punten kan gewerkt worden. De eerste om vast
te houden en de tweede ter verbetering.
In verwachting
Juf Anniek (gr. 6b) is in blijde verwachting!
Begin september verwachten zij en haar vriend
hun eerste kind. Wij wensen
juf Anniek een goede en
gezonde zwangerschap toe.
Zoals het er nu uitziet werkt zij
tot de zomervakantie, maar of
de coronamaatregelen dit
toestaan
wordt
nog
uitgezocht. We houden u
uiteraard op de hoogte.
Verkouden
Het blijft belangrijk dat uw zoon/dochter niet
op school komt wanneer het verkouden is. Het
komt helaas voor dat wij ouders moeten bellen
als een kind toch verkouden of snotterig op
school komt of op school gaat hoesten en/of
niezen.
Belangrijk is om bij twijfel uw zoon/dochter te
laten testen, hoe jong hij/zij ook is. Een
uitbraak moeten we te allen tijde zien te
voorkomen!

Een hartelijke groet toegewenst door
het team van De Duinroos
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tevredenheidsonderzoek
Één keer in de vier jaar is een school verplicht
een tevredenheidsonderzoek te houden onder
de ouders, kinderen en leerkrachten.
Dinsdag 9 maart heeft u een link via de Parro
gekregen om deel te nemen aan het
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

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

