Bijbelse geschiedenis
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 2:10
Planning april en mei
 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
 15 april: eindtoets groep 8
 21 april: gebedsgroep
 23 april: Alternatieve Koningsspelen
 27 april: Koningsdag (geen school)
 28 april: studiedag team (geen school)
 3 mei t/m 14 mei: meivakantie
 20 mei: schoolreisje groep 1 en 2 (onder
voorbehoud)
 24 mei: Tweede Pinksterdag (geen school)
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we op deze manier toch een beetje contact
met elkaar hebben gehad. Hopelijk kan een
volgende keer de gesprekken op school
plaatsvinden.
Nieuws van de Gebedsgroep
Op woensdag 21 aoril van 20.15-21.30 uur is er
een online bijeenkomst van de
gebedsgroep via Teams. Iedereen
die mee wil bidden (stil of hardop) is
van harte welkom! Je kunt je
opgeven via het volgende mailadres
om de link te krijgen:
duinroos.gebedsgroep@gmail.com
Ook kun je dit mailadres gebruiken om
gebedspunten door te geven.
Yvonne Christoffersen, Andrea Hoek, Sonja van
der Plas en Hilde Zwaan
ROUTE 8
Donderdagmorgen, 15 april maken de
leerlingen uit groep 8a en 8b de eindtoets
ROUTE 8.
ROUTE 8 toets is voor ieder kind een unieke
toets en wordt op via internet op de
computer gemaakt. Het niveau van de
toets past zich automatisch aan, aan
het niveau van uw kind. Ieder kind
doorloopt op deze manier een eigen
route van vragen. Dit werkt voor uw
kind prettig en zal daarmee minder belastend
zijn. Inmiddels hebben de ouders van de groep
8-ers een informatiebrief hierover gekregen.
Maak je niet zenuwachtig voor de toets! Veel
succes allemaal!
Een hartelijke groet
en een fijn weekend toegewenst door
het team van De Duinroos

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
Gesprekken
Afgelopen weken stonden in het teken van
gesprekken. De meeste gesprekken hebben via
Teams of telefonisch plaats gevonden. Fijn dat
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

