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Bijbelse geschiedenis (na de vakantie) 
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13 
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47 
De genezing van een verlamde, 
Handelingen 3:1-10 
 

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 

 3 mei t/m 14 mei: meivakantie 
 20 mei: schoolreisje groep 1 en 2 

(onder voorbehoud) 
 24 mei: Tweede Pinksterdag (geen 

school) 
 

 Jarigen 
30/04 Tim    gr. 5b 
01/05 Ishara    gr. 6b 
01/05 Tim    gr. 2b 
02/05 Jace    gr. 1b 
02/05 Eline    gr. 5b 
04/05 Falicia    gr. 7a 
04/05 Ahmad    gr. 3a 
04/05 Simon    gr. 3a 
05/05 Lucas    gr. 8a 
07/05 Sofia    gr. 1a 
07/05 Luuk    gr. 8a 
07/05 Tygo    gr. 4a 
07/05 Nick    gr. 7a 
08/05 Danilo    gr. 4a 
10/05 Simon    gr. 7b 
11/05 Rachel    gr. 7a 
12/05 Jette    gr. 8b 
13/05 Hannah   gr. 3a 
14/05 Noud    gr. 1b 
16/05 Nouhaila   gr. 8a 
16/05 Joëlle    gr. 5b 
16/05 Denzel    gr. 4a 

17/05 Issam    gr. 4a 
17/05 Lucas    gr. 2b 
18/05 Rachel    gr. 5b 
19/05 Noah    gr. 8b 
19/05 Aya    gr. 5a 
19/05 Jordy    gr. 3b 
19/05 Anna    gr. 2a 

    
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 
Goede doelen 

Heel wat dozen staan klaar om in de 
vakantie naar de Voedselbank gebracht te 
worden. Iedereen hartelijk bedankt 
namens de mensen die gebruik maken van 
de Voedselbank. Vele mensen kunnen 
zeker een feestje vieren! 
Morgen, 30 april, is de laatste dag dat er 
nog “feest”-producten meegenomen 
kunnen worden.  

 
 

Personalia 
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat juf 
Margot genieten van haar pensioen. 
Hoewel zij hier eigenlijk nog niets van wil 
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weten, zullen wij, kinderen en collega’s, 
afscheid van haar nemen aan het eind van 
dit schooljaar.  
 

“Ik vertrek” 
Niet uit Katwijk, maar ook van De Duinroos. 
Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik met 
pensioen. Hoewel ik nog officieel een jaar 
mag, heb ik toch besloten aan het eind van 
het schooljaar te stoppen.  
Juf Marjolyn van Beelen gaat het 
adjunctschap op zich nemen op zowel De 
Duinroos, locatie Zanderij als de Otto 
Baron. Mijn IB’taken zullen overgenomen 
worden door juf Esther, de andere IB’er van 
De Duinroos.  
Greet Zwaan (adj.dir. en Ib’er)  
 

Projectweek 
In mei zouden we als school twee weken 
aan de hand van een thema gaan werken. 
Net als de vorige keer hadden we ook nu 
veel zin om met de hele school aan de slag 
met een project te gaan. Helaas kunnen we 
deze weken niet invullen zoals we van plan 
waren gezien de lockdown die is geweest 
en de maatregelen rondom Covid19. Met 
collega's hebben we gekeken wat de 
mogelijkheden zijn en het besluit is om dit 
als volgt in te vullen en te combineren met 
'De Grote Rekendag': 

 de groepen 1 en 2 werken over het 
projectthema in deze periode. 

 de groepen 3 hebben twee 
projectweken van maandag 17 tot 
en met vrijdag 28 mei. 

 de groepen 4 en 5 hebben een 
projectweek van dinsdag 25 mei tot 
en met vrijdag 28 mei. 

 de groepen 6,7 en 8 hebben een 
projectdag op dinsdag 25 mei. 

Alle groepen geven een eigen invulling aan 
hun projectmoment(en) in hun groep door 
in ieder geval aandacht te besteden aan het 
projectthema én door lessen van 'De Grote 
Rekendag' te gebruiken. Het thema van het 
project en van De Grote Rekendag is 
'landen'. Dinsdag 25 mei wordt onze 
gezamenlijke dag waarop we coronaproof 
'samen' met de hele school aan ons thema 
werken. Er staat een bijzondere opening, 
een spannende quiz en een wedstrijd op 
het programma! We houden u op de 
hoogte via Parro en aan het eind van het 
project ontvangt u een speciale 
nieuwsbrief over de activiteiten die hebben 
plaatsgevonden.  

 
 

Kinderklanken 
Vanaf 17 mei wordt er in groep 1 en 2 
gewerkt met de S (uitspreken al sssss…) 

 
sss… sist de slang 
spetter-de-spat 

als je niet weggaat 
spuit ik je nat! 

 

 
 
 
 



   

 
 
 
               

 

 

 
 

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 

 

Speelgoedmorgen 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen 
morgenochtend speelgoed van thuis 
meenemen. (Het speelgoed moet wel 
tegen een stootje kunnen.) 

 
Terugblik Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag zijn op de schoolpleinen 
rond de school Koningsspelen gehouden. 
Juf Trijnie, juf Corine en juf Mariejanne 
hadden met elkaar een uitstekend 
draaiboek met allerlei spelen voor de 
groepen 3 t/m 8  in elkaar gezet. De 
leerkrachten van groep 1 en 2 hadden dit 
voor de kleuters gedaan.  
Iedereen heeft genoten van de spelen met 
daarbij het heerlijke “oranje” zonnetje. 
Bedankt voor het organiseren!! 
  
We willen de OHC bedanken voor het 
verzorgen van het eten en drinken en 
natuurlijk voor de leuke koninklijke 
traktatie! En daarbij willen we ook 
groenteman Verplancke (staat vrijdags op 
de markt) hartelijk bedanken voor de 
sponsoring van de mandarijnen! 
 

Vogelboekjes 
De Nationale Postcode Loterij deelt deze 
weken aan alle deelnemers een 
vogelboekje uit. Bent u van plan dit boekje 
bij het oud papier te gooien, doe dat dan 
niet. Wij als school zijn er erg blij mee! U 
kunt het via uw kind aan de juf of meester 
geven. 

 

4 en 5 mei 
Ook dit jaar zullen het “stille” vieringen 
worden. Dat wil niet zeggen dat we niet stil 
moeten staan bij bovenstaande data.  
 

Vrijheid is een goed, 
waar menigeen slechts 

van kan dromen. 
 

Het is door grote 
offers en veel leed 

tot stand gekomen. 
 

't Is een geschenk dat, 
zwaarbevochten, aan 

ons is gegeven. 
 

Opdat wij nu 
in vrede en in vrijheid 

kunnen leven. 
 

Bedenk, bij alles wat u doet, 
hoe kostbaar vrijheid is. 

 
En houdt hen, die hun leven 
gaven, in uw gedachtenis. 

 

 
 

Een hartelijke groet  
en een fijne meivakantie toegewenst door 

het team van De Duinroos 


