Bijbelse geschiedenis
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26
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
 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)

waarvoor we willen sparen. Vanaf woensdag,
14 april, 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.
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.
De spaaractie is met 2 dagen verlengd. We
sparen nu t/m de vrijdag voor de meivakantie,
dus t/m 30 april.

Jarigen
23/04
24/04
26/04
26/04
27/04
27/04
28/04
29/04

Zoë
Joudy
Kaïn
James
Rowan
Tara
Gino
Ruben

gr. 4a
gr. 5a
gr. 4a
gr. 1a
gr. 5a
gr. 1b
gr. 1b
gr. 6b

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
Goede doelen
We sparen niet meer wekelijks voor een goed
doel, maar willen enkele keren per jaar een
Goed doel onder de aandacht brengen
PCB De Duinroos, locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
T: 071 4078228
E: directie.duinroos@prohles.nl

Studiedag
Woensdag 28 april hebben de leerkrachten een
studieochtend en alle kinderen nog een extra
ochtend vrij.
Het team krijgt onderwijs over de methode
Blink waar volgend schooljaar mee gewerkt
gaat worden.
Blink is een lesmethode voor wereldoriëntatie
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek) waarbij onderzoekend leren en
ontdekkend leren het uitgangspunt zijn.
We hopen op een inspirerende studiemorgen
die wat betreft de uitwerking zeker een vervolg
zal hebben!

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

Doekoemunten bij de COOP
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 het feit dat 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
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