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Bijbelse geschiedenis 
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20 
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4 
Ezra heeft een bijzonder boek,  
Nehemia 8:1-12 
 

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 

 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) 
 

 Jarigen 
16/04 Noah    gr. 1a 
18/04 Mohamed   gr. 7b 
20/04 Britt    gr. 7a 
21/04 Inge    gr. 8a 
21/04 Ilse    gr. 3a 
22/04 Charlene   gr. 8a 

    
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 
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  
 

Goede doelen 
We sparen niet meer wekelijks voor een goed 
doel, maar willen enkele keren per jaar een 
Goed doel onder de aandacht brengen 
waarvoor we willen sparen. Vanaf woensdag 
willen we gaan sparen voor de voedselbank. 
Deze keer sparen we alleen producten, dus 
geen geld.  
Het gaat om producten die de gezinnen kunnen 
gebruiken als er een feestje gevierd wordt. Dus 
ballonnen, bakproducten, chips, pakjes 
drinken, slingers enz.  
We sparen t/m de woensdag voor de 
meivakantie, dus t/m 28 april.  
In de hal bij de hoofdingang, op het podium en 
bij de kleuteringang staat een winkelkarretje. 
Daar kunnen de boodschappen ingeleverd 
worden.  
Dit kan elke dag! 
Hopelijk wordt er veel meegenomen en 
kunnen we veel jarige kinderen iets extra's 
krijgen bij de voedselbank. 

 
 

Doekoemunten bij de COOP 
Nee, we doen niet aan promotie om 
boodschappen te doen bij een bepaalde 
winkel, maar deze is wel speciaal.  
In januari heeft juf Mariëlle De Duinroos, 
locatie Zanderij, aangemeld bij de COOP in 
Katwijk a/d Rijn voor de Doekoe actie. Er 
konden per vestiging vijf scholen aangemeld 
worden en daar zijn wij er één van geworden! 
Alle COOP klanten krijgen vanaf maandag 19 
april t/m zondag 23 mei bij de boodschappen 
Doekoe munten. Die kunnen aan een school 
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gedoneerd worden. Hiermee kan de school 
sport en spelmaterialen bestellen in de 
Doekoe webshop. Dat kan materiaal zijn voor 
in de gymzaal, sportdag of voor op het 
schoolplein. 
Vraag is natuurlijk. Mocht u boodschappen 
doen bij de COOP in Katwijk a/d Rijn 
(Rijnstraat), wilt u dan de munten aan De 
Duinroos doneren? Alsvast vriendelijk 
bedankt! 

 
 

Koningsspelen vrijdag 23 april a.s. 
Op vrijdag 23 april houden wij (bij mooi weer) 
de Koningspelen op school. 
De kinderen mogen die dag in het oranje en/of 
rood, wit, blauw gekleed naar school komen. 
Gezien de spelen voornamelijk buiten zijn, is 
het handig als de kinderen een jasje of vest 
aandoen/meenemen. Ook goed schoeisel is 
gewenst (dus geen slippers). 
De OHC zorgt die ochtend voor eten/drinken 
voor alle kinderen. Indien nodig, kunt u uw 
zoon/dochter zelf een tussendoortje en 
drinken meegeven. 
We hopen op mooi weer zodat we met de 
kinderen een fijne, sportieve ochtend kunnen 
houden. 

 
Een hartelijke groet  

en een fijn weekend toegewenst door het 
team van De Duinroos 


