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Lockdown 
En dan moeten ineens vanaf afgelopen 
woensdag de basisscholen dicht. Dit heeft 
niemand aan zien komen.  
Een flinke tegenvaller voor de kinderen, 
hun meester of juf en voor ouders met 
(basis-)schoolgaande kinderen.  
Heel snel moest iedereen omschakelen. 
Hoe verder? Dinsdag is er in elke klas de 
kerstviering geweest onder het genot van 
een pakje drinken en een koek. De OHC 
heeft voor een kleine attentie gezorgd.  
Vanaf 4 januari wordt er weer onderwijs op 
afstand te geven. Wilt u de Parro app en/of 
e-mail goed in de gaten houden?  
Wij wensen u veel sterkte, wijsheid en 
geduld bij het thuisonderwijs! 
We hopen dat de sluiting maar 2 weken 
duurt (of korter!) en dat er daarna weer 
fysiek les gegeven mag worden.  
 
Een paar dingen die u moet weten: 

 De leerkrachten van groepen 1, 2 
en 3 zorgen voor lespakketjes voor 
de kinderen.  

 De leerkrachten van groepen 4 t/m 
8 verzorgen tot 12.00 uur online 
lessen.  

 Tot 16.00 uur worden vragen 
beantwoord van kinderen via 
Teams, Parro, e-mail, etc..  

 Berichtjes die na die tijd 
binnenkomen, worden pas de 
volgende dag beantwoord.  

 
Bijbelse geschiedenis 

Op het rooster staan de volgende 
verhalen voor 4 t/m 8 januari 2021 

De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 
De vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-18 
Terug uit Egypte, Matteüs 2:19-23 
 

Jarigen 
18/12 Ilyas    gr. 5a 
21/12 Ise    gr. 4b 
22/12 Timo    gr. 8a 
23/12 Loïs    gr. 1b 
26/12 Isa    gr. 3b 
27/12 Floor    gr. 8b 
27/12 Britt    gr. 7b 
28/12 Serzan    gr. 2b 
30/12 Quinn    gr. 4a 
31/12 Lisa    gr. 8a 
01/01 Hala    gr. 4a 
02/01 Sem    gr. 7a 
02/01 Thije    gr. 5a 
03/01 Esmee    gr. 1b 
04/01 Levi    gr. 8a 
04/01 Robin    gr. 8a 
05/01 Anna    gr. 5b 
06/01 Thirza    gr. 6a 

  
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning december 2020, januari en 

februari 2021 
 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 dec.: begin kerstvakantie 
 18 januari: weer naar school?????? 
 8 t/m 19 februari: gesprekken VO 

(onder voorbehoud) 
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 22 t/m 26 februari: Krokusvakantie 
 
NB.: De studiedagen van 21 januari en 3 
februari gaan niet door. De kinderen worden 
deze dagen gewoon op school verwacht 
(hopen we).  
De spreekavonden zijn verzet tot na de 
krokusvakantie naar 4 en 9 maart. Hoe die 
plaatsvinden is op dit moment niet bekend.  
 

Goede doelen 
Tot de kerstvakantie is er gespaard voor 
Werkgroep De Ruijter. Er is € 257,95 
opgehaald, waarvoor hartelijk dank. Naast 
dit bedrag staan er zo’n 12 dozen met 
jassen en schoenen op het podium klaar 
om opgehaald te worden voor transport 
naar Roemenië en Kosovo. Ook hiervoor 
willen we de gevers hartelijk bedanken!  
 
Voorlopig willen we stoppen met het 
sparen voor een goed doel. Wel willen we 
een aantal acties per jaar promoten die op 
dat moment actueel zijn. De kinderen 
kunnen dan geld meenemen of misschien 
iets praktisch zoals boodschappen/kleding of 
statiegeldflessen.   
We hopen op deze manier toch iets te 
betekenen voor onze medemens.  
 

Kinderklanken 
Na de kerstvakantie werken de kinderen uit 
groep 1 en 2 met de klank i. De klank wordt 
uitgesproken als ì en niet als een ie. 

I, dat ben ik 
mijn naam is kim 
ik ben niet dik 
ik zit op gym  

 
Kerstworkshop 

Vrijdagmiddag, 11 december, hebben  
kinderen van groep 3 t/m 8 met veel 
enthousiasme met takken groen, oase en 
een kaars een kerststukje gemaakt.  

Bij veel kinderen thuis staat nu een mooi 
kerststuk te pronken. Alle helpers namens 
de kinderen hartelijk bedankt. 
 

 
 

Pannakooi 
Zoals u weet heeft de Rabobank via Club 
Support een bedrag van €1907,61 aan De 
Duinroos geschonken voor een Pannakooi. 
Helaas is dit niet voldoende om er al eentje 
aan te schaffen. Aan de leerlingenraad is 
gevraagd acties te bedenken om meer geld 
in te zamelen. Het is echter niet de 
bedoeling dat kinderen de deuren langs 
gaan om geld op te halen. Te zijner tijd 
krijgt u meer te horen over acties. 
 

Verdriet 
Vorige week is de “bonusvader” van juf 
Annemarie Jagerman overleden (haar 
eigen vader is 33 jaar geleden overleden). 
We willen haar en haar familie veel sterkte 
en Gods nabijheid toewensen bij dit 
verdriet.  

 
Bedankt 

We willen de OHC bedanken voor hun 
geweldige inzet in de afgelopen maanden. Met 
name de decembermaand is een drukke 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitxqKd1vLXAhWKh7QKHQSPBnMQjRwIBw&url=http://www.animaties.com/cat-gymnastiek-176.htm&psig=AOvVaw3OVHvxVPFp5S23RelCAQyE&ust=1512556490652300
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maand voor de OHC. Heel veel werk hebben de 
OHC-leden verzet om de Sintviering goed te 
laten verlopen. De aula had een aantal ouders 
van de OHC leuk versierd tijdens de 
Sinterklaasperiode, cadeautjes, strooigoed en 
chocoladeletters zijn door hen ingekocht.  
Twee weken geleden zijn de aula en pleinen 
mooi versierd met kerstbomen en verlichting. 
Wat moeten we zonder deze enthousiaste 
ouders! Nogmaals hartelijk bedankt! 

 
Kerstvakantie 

Morgen begint officieel de kerstvakantie. 
Een periode van hard werken en 
onzekerheid ligt achter ons. Nu even twee 
weken niets en kunnen we lekker 
ontspannen.  
Wat zal het een bijzonder Kerstfeest zijn dit 
jaar. Toch blijft Kerst een feest van licht en 
verwachting!  
We willen iedereen ondanks deze 
coronatijd fijne Kerstdagen en een goed en 
gezond 2021 toewensen! 
 

Het wordt anders, 
het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. 
God is dichtbij. 

 

 
Een hartelijke groet en een fijne vakantie 

toegewenst door het team van  
De Duinroos 


