Beste ouders
We zijn alweer twee weken bezig en zijn blij om
min of meer “normaal” met de kinderen te
werken.
Het crisisteam van de stichting Prohles heeft de
maatregelen betreffende het onderwijs op
onze scholen aangepast. In de bijgaande brief
kunt u hierover lezen.

op dit moment niet bekend. Te zijner tijd krijgt
u hiervoor een uitnodiging.

Na de vakantie mogen ook alle kinderen van
groep 7 en 8 tegelijk naar school komen. We
blijven de ontwikkelingen natuurlijk goed
volgen. Wanneer er tijdens de persconferentie
van 23 februari aanstaande toch nog
aanvullende
maatregelen
voor
het
basisonderwijs worden aangekondigd, dan
krijgt u uiteraard hierover bericht.
Na de vakantie zullen ook de gymlessen weer
hervat worden.
De nodige hygiënemaatregelen zullen
uiteraard goed in acht moeten worden
genomen.

Meivakantie
Er is verwarring over de meivakantie. Deze
start op maandag 3 mei en duurt t/m vrijdag 14
mei.

Bijbelse geschiedenis

De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15







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: voorjaarsvakantie
24 maart: juffendag groep 1 en 2 (onder
voorbehoud)

Op 3 februari stond een studiedag gepland.
Deze is door de lockdown niet doorgegaan en
is verschoven naar woensdag 28 april. De
kinderen zijn daarom deze woensdagmorgen
vrij (evenals op Koningsdag op 27 april).

Jarigen
19/02
19/02
19/02
21/02
21/02
22/02
23/02
24/02
24/02
26/02
27/02
27/02
27/02
27/02
27/02
28/02
29/02
01/03
01/03
01/03
03/03
04/03

Lennard
Rohan
Matthijs`
Isa
Jayson
Senna
Mark
Samar
Anouk
Rama
Daan
Hamza
Loïse
Sven
seth
Abdulla
Finn
Aqil
Joan
Noëlle
Laura
Bram

gr. 8a
gr. 2a
gr. 3a
gr. 6a
gr. 7b
gr. 6b
gr. 3b
gr. 8b
gr. 2a
gr. 5a
gr. 2b
gr. 6b
gr. 7b
gr. 4b
gr. 3a
gr. 7a
gr. 1a
gr. 6b
gr. 1a
gr. 5a
gr. 6a
gr. 1b

NB.:
De spreekavonden zijn verzet naar week 14 (5
t/m 9 april). Hoe de gesprekken plaatsvinden is
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Voorschoolse opvang (VSO)
Graag willen we u erop wijzen dat er, bij
voldoende
aanmeldingen,
ook
een
mogelijkheid is voor Voorschoolse opvang op
De Duinroos vanaf 7.30 uur totdat de school
begint.
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor
dat uw kind op tijd op school is en naar de
klas wordt gebracht. Wilt u meer informatie
over de VSO? Dan kunt u bellen met de
klantenservice van KOK (071-4097535) of via
de
website
contact
opnemen
(https://www.kokkinderopvang.nl/contact/)
Kinderklanken

In groep 1 en 2 wordt in de weken na de
voorjaarsvakantie gewerkt met de L van
lente en lantaarnpaal. De L wordt
uitgesproken zoals je hem zegt, dus niet als
“èl”. In een aantal groepen wordt het
volgende opzegversje over de L geleerd:
l is een lange lantaarnpaal
ik loop in het licht
het licht van de straal
Voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag a.s. start de voorjaarsvakantie.
We kunnen bijkomen en ons opladen na een
enerverende periode. Maandag 1 maart
verwachten we alle kinderen weer op school.

Een hartelijke groet en een fijne vakantie
toegewenst door het team van
De Duinroos
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