Bijbelse geschiedenis
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35













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

26/03
26/04
26/03
26/03
27/03
31/03
01/04

Mees
Matteo
Milou
Levien
Isa
Noura
Jake

gr. 7b
gr. 6b
gr. 2b
gr. 2a
gr. 7a
gr. 3a
gr. 4b

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!

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

Paasviering
Op donderdag 1 april houden we de
paasviering in de eigen klas.
Er wordt geen lunch georganiseerd vanuit
de OHC, maar regelt voor ieder kind een
lekker broodje. De bedoeling is dat de
broodjes tijdens de lunch genuttigd
worden.
Wilt u hiermee rekening houden bij het
vullen van het broodtrommeltje?
Website
Dinsdag 30 maart komt er een fotograaf foto's
maken voor de nieuwe website van het IKC. Er
worden overzichtsfoto's gemaakt van het
gebouw, maar ook sfeerbeelden binnen en
buiten met kinderen,.
Natuurlijk proberen we rekening te houden
met uw privacy voorkeur die u eerder heeft
aangegeven.

Rapporten
Op de planning stond dat de kinderen van
groep 3 t/m 8 aanstaande maandag al hun
rapport mee naar huis zouden krijgen. Dit
is verzet naar donderdag 1 april.
Inmiddels heeft u een uitnodiging via de
Parro gekregen voor een gesprek.
Zorgen
Aangezien de besmettingen op scholen
helaas oplopen, willen wij nogmaals
benadrukken dat het belangrijk is dat u uw
kind thuis houdt bij klachten die kunnen
passen bij COVID-19.
Klachten die kunnen passen bij COVID-19
zijn:
 Verkoudheidklachten:
neusverkoudheid,
loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten
 Plotseling verlies van reuk en/of
smaak (zonder neusverstopping)
Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/
Instagram: duinroos.zanderij
Facebook: duinrooszanderij
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos




Kortademigheid/benauwdheid
Verhoging óf koorts boven de 38
graden

Bij klachten is het ook belangrijk om uw
kind te laten testen. Verdere informatie
hierover heeft u kunnen lezen in de brief
van de GGD, die de directeur u onlangs
heeft gestuurd.
Mocht uw kind met (verkoudheids-)
klachten in de klas zitten, dan zijn wij
genoodzaakt u te bellen om uw kind op te
halen.

privacy. Daarbij is het delen van deze foto's en
filmpjes verboden en dus strafbaar.
Wij vragen u daarom met heel grote regelmaat
de foto’s/appjes/berichtjes van uw kind te
lezen en uw kind erop te wijzen wanneer deze
respectloos of kwetsend zijn en deze direct te
verwijderen.
Namens een aantal gekwetste personen
bedankt!

Een hartelijke groet toegewenst door
het team van De Duinroos

Laten we met elkaar proberen te
voorkomen dat het virus zich verder
verspreidt en de klas in quarantaine moet.
Wij rekenen op uw medewerking en vragen
om begrip!

Online
Online chatten, commentaar leveren, liken en
communiceren – het internet biedt vele
verschillende platformen, om meningen te
delen of met vrienden en kennissen te
interageren. Via sociale netwerken, Messenger
of chatrooms kunnen we gesprekken voeren
en de nieuwste informatie en artikelen delen.
Net als in het dagelijkse leven gelden er ook
online bepaalde regels en omgangsvormen, die
gehandhaafd moeten worden, zodat we een
respectvolle omgang met elkaar kunnen
garanderen.
Tijdens de online lessen met de klas in Teams,
is het niet de bedoeling dat er foto's of filmpjes
gemaakt worden van de leerlingen en
leerkrachten. Dit gaat in tegen de wet op de
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