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Bijbelse geschiedenis 
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56 
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17 
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27 
 

Planning maart en april 
 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 

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

 2 april: Goede Vrijdag (geen school) 
 5 april: Tweede Paasdag (geen school) 
 6 t/m 9 april: voortgangsgesprekken 

rapport 
 15 april: eindtoets groep 8 
 23 april: Alternatieve Koningsspelen  
 27 april: Koningsdag (geen school) 
 28 april: studiedag team (geen school) 
 

 Jarigen 
05/03  Lex    gr. 4B  
06/03  Sam     gr. 5B  
06/03  Stijn     gr. 8B  
09/03  Nina     gr. 2A  
09/03  Olivia    gr. 1A  
09/03  Niels    gr. 7A  
11/03  Elle    gr. 7B 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

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/) 

 
Beste ouders 

Graag uw aandacht voor bijgaande brief 
van de directeur-bestuurder van Prohles 
aangaande quarantaine regels opgesteld 
door de GGD. 
Daarnaast blijft het belangrijk dat uw 
zoon/dochter niet op school komt wanneer 
het verkouden is. Het komt helaas voor dat 
wij ouders moeten bellen als een kind toch 
op school gaat hoesten en/of niezen.  

 
 

Voorleeskampioen 
Voor de voorjaarsvakantie heeft Floor Kuijt 
een filmpje ingestuurd naar de bibliotheek  
waarin zij een stukje voorleest. Samen met 
een leerling van een andere school is zij 
voorleeskampioene van Katwijk geworden 
en is zij door naar de volgende ronde. 
Gefeliciteerd Floor!!! Dit is al een hele 
prestatie! 

https://www.kokkinderopvang.nl/contact/
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Floor is in november 2019 
voorleeskampioen van De Duinroos 
geworden. Ruim een jaar geleden dus. Zij 
was door naar de plaatselijke ronde. Helaas 
gooide Corona roet in het eten en kon de 
wedstrijd in maart 2020 niet doorgaan. De 
bibliotheek had daarom alle 
voorleeskampioenen van de scholen 
gevraagd een filmpje van zichzelf te maken 
waarin voorlezen.  
 

 
 

Een hartelijke groet toegewenst door het 
team van De Duinroos 

 
 


