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Bijbelse geschiedenis 
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-
14 
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48 
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23 
 

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 

 1 april: Paasviering op school 
 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 
19/03 Noa    gr. 6b 
21/03 Anne    gr. 6b 
21/03 Joël    gr. 5b 
21/03 Ephraïm   gr. 4b 
21/03 Trent    gr. 4a 
21/03 Matthijn   gr. 5b 
22/03 Naya    gr. 7b 
23/03 Rosalie    gr. 7b 
24/03 Lamar    gr. 6a  

 

Vakantierooster 2021-2022 
Hoewel we ons nog niet kunnen 
voorstellen dat we weer met vakantie 
kunnen, vermeld ik toch het 
vakantierooster voor volgend schooljaar.  
 
Herfstvakantie 18-10-21 – 22-10-21 
Kerstvakantie  27-12-21 – 07-01-22 
Voorjaarsvakantie 28-02-22 – 04-03-22 
Pasen   15-04-22 – 18-04-22 
Koningsdagweek 25-04-22 – 29-04-22 
Meivakantie  02-05-22 – 06-05-22 
Hemelvaartvakantie 26-05-22 – 27-05-22 
Tweede Pinksterdag 06-06-22 
Zomervakantie 11-07-22 – 19-08-22  
 

  
Zorgen 

Aangezien de besmettingen bij ons op 
school helaas oplopen, willen wij nogmaals 
benadrukken dat het belangrijk is dat u uw 
kind thuis houdt bij klachten die kunnen 
passen bij COVID-19.  
 
Klachten die kunnen passen bij COVID-19 
zijn:  

 Verkoudheidklachten: 
neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn  

 (licht) hoesten  

 Plotseling verlies van reuk en/of 
smaak (zonder neusverstopping)  

 Kortademigheid/benauwdheid  

 Verhoging óf koorts boven de 38 
graden  

 
Bij klachten is het ook belangrijk om uw 
kind te laten testen. Verdere informatie 
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hierover heeft u kunnen lezen in de brief 
van de GGD, die de directeur u onlangs 
heeft gestuurd.  
Mocht uw kind met 
(verkoudheids)klachten in de klas zitten, 
dan zijn wij genoodzaakt u te bellen om uw 
kind op te halen.  
 
Laten we met elkaar proberen te 
voorkomen dat het virus zich verder 
verspreidt en de klas in quarantaine moet.  
Wij rekenen op uw medewerking en vragen 
om begrip! 

 
 
 

Een hartelijke groet toegewenst door  
het team van De Duinroos 

 
 


