Beste ouders
We zijn weer begonnen! Heerlijk om alle
kinderen na zo’n lange tijd terug te zien. Het
was voor veel kinderen wennen om de hele dag
weer in de klas te zitten, maar na een dag was
iedereen gewend. We gaan er weer voor!
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Wat is er thuis hard gewerkt en wat fijn dat u
als ouders en grootouders de kinderen
bijgestaan heeft.
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan deze
en volgende week nog maar beperkt (om de
dag) naar school. Hopelijk komt daar na de
vakantie verandering in. Het is afwachten wat
het crisisteam van Prohles adviseert.
Bijbelse geschiedenis
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas
7:1-10
Planning februari en maart
 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
 8 t/m 19 februari: gesprekken VO (onder
voorbehoud)
 22 t/m 26 februari: Krokusvakantie
 24 maart: juffendag groep 1 en 2 (onder
voorbehoud)
NB.:
De spreekavonden zijn verzet tot na de
krokusvakantie. Hoe en wanneer de
gesprekken plaatsvinden is op dit moment niet
bekend.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Juf Trijnie
Juf Trijnie, de gymjuf, heeft een frozen
shoulder en kan/ mag daarom voorlopig geen
gym geven. Zij zal wel op haar werkdagen op
school zijn om ondersteuning in klassen te
geven. Ook zal zij voor zover dat mogelijk is
spellessen binnen of buiten verzorgen. Helaas
is haar man afgelopen week positief op Corona
getest, waardoor zij ook genoodzaakt is in
quarantaine te blijven. We willen haar veel
sterkte toewensen.
De komende tijd zal de leerkracht zoveel
mogelijk zelf de gymles geven, al zal dat niet
gebeuren zoals juf Trijnie dat altijd doet.
We zijn daarom op zoek naar een vervanger
voor juf Trijnie.
Zoals u weet is juf Trijnie gek op filmpjes. Vindt
u het leuk om samen met uw kind een ludiek
filmpje voor haar te maken, dan kunt u dat
sturen naar trijnie.dewit@prohles.nl. Zij zal er
ongetwijfeld van genieten in deze periode!
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Opladers
Een aantal kinderen heeft tijdens de lockdown
een tablet van school geleend.
Veel tablets zijn inmiddels weer
terug. Helaas zijn niet alle
opladers meegekomen. Heeft u
er nog een thuis, wilt u die dan
aan
uw
zoon,dochter
meegeven?
Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van
De Duinroos
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