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Lock down 
Beste ouders, De school is nu bijna één 
week dicht en weer heeft dit impact 
voor zowel de kinderen als de ouders.  
Er moet ineens weer les gegeven 
worden door de ouders, opa’s, oma’s.  
Complimenten voor alle ouders, opa’s 
en oma’s die hier druk mee bezig zijn! 
 
We missen de kinderen! Het is 
ongezellig en stil in de school. Een 
aantal leerkrachten is op school, een 
aantal werkt vanuit huis. Op dit 
moment hebben we gelukkig geen 
leerkrachten (meer) met corona. Van 
een aantal kinderen weten we dat zij 
thuis in quarantaine zitten omdat er een 
besmetting is in het gezin. Veel sterkte! 
 
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.  

 
Noodopvang 

Een heel groot aantal kinderen maakt 
gebruik van de “noodopvang”. Wij 
vragen u dringend om hier alleen 
gebruik van te maken als er ècht geen 

andere oplossing te vinden is wanneer 
u werkzaam bent in een vitaal beroep.  
Tijdens de “noodopvang” maken de 
kinderen hun huiswerk. Er wordt geen 
les gegeven door de juf of meester die 
toezicht houdt. In principe moet het 
kind zelfstandig het werk kunnen doen, 
al dan niet gebruik makend van digitale 
middelen. Natuurlijk wordt er wel 
geholpen als een kind een vraag heeft.  
We hopen allemaal dat deze periode 
snel voorbij gaat! Aanstaande dinsdag 
horen we waarschijnlijk of we 18 januari 
weer open mogen. 
 

 
 

Bijbelse geschiedenis 
Op het rooster staan de volgende 
verhalen van 11 t/m 15 januari 2021: 
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21 
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40 
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52 

 
Goede doelen 

Tot de kerstvakantie is er gespaard voor 
Werkgroep De Ruijter. Er is € 257,95 
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opgehaald, waarvoor hartelijk dank. 
Naast dit bedrag zijn er 12 dozen met 
jassen en schoenen opgehaald 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.  

 
Jarigen 

09/01 Alexandra   gr. 7a 
11/01 Thijs    gr. 8a 
14/01 Evi    gr. 3b 
14/01 Noa    gr. 8b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
Planning januari en februari 

 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 

 18 januari: weer naar school?????? 
 8 t/m 19 februari: gesprekken VO 

(onder voorbehoud) 
 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. In de vorige 
nieuwsbrief stonden al twee data, maar 
niets is op dit moment zeker.  Dus hoe 
en wanneer de gesprekken 
plaatsvinden is op dit moment niet 
bekend.  
 

Een hartelijke groet en een fijn 
weekend toegewenst door het team 

van  
De Duinroos 

 
Blijf gezond en houd moed! 

 


