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 Beste ouders 
Wat duurt het lang en wat is het stil in school. 
Het was een grote tegenvaller om te horen dat 
de scholen in ieder geval tot de meivakantie 
dicht zijn. Maar eigenlijk hadden we dit wel 
verwacht. 
 
Nog steeds zien we dat kinderen keihard aan 
het werk zijn. Wat is het dan mooi dat er zoveel 
digitale middelen zijn om dit van een afstand te 
regelen, instructies te geven middels filmpjes 
en gesprekken en te kijken in de programma’s 
of de kinderen de opgaven begrepen hebben.  
Toch blijft het fysieke contact het meest 
belangrijke. Aan de gezichten van de kinderen 
ziet een juf of meester snel op het de uitleg 
begrepen heeft en waar hij/zij nog even bij 
geholpen moet worden.  
 
Het is fijn dat er zoveel contacten zijn met het 
thuisfront van de kinderen en natuurlijk met de 
kinderen zelf! Ook heel fijn dat ouders 
aangeven dit op prijs te stellen.  
 
We willen een ieder die van dichtbij of wat 
verder weg te maken heeft met ziektes ten 
gevolge van het coronavirus maar ook met 
andere ziektes heel veel sterkte en Gods 
nabijheid toegewenst. Laten we bidden vóór 
én vertrouwen hebben op een goed herstel. 
Daarnaast willen we iedereen die economische 
schade oploopt ten gevolge van de coronacrisis 
eveneens veel sterkte en Gods nabijheid 
toewensen.  
We hopen allemaal dat deze periode snel 
voorbij gaat en dat we ons leven weer op 
kunnen pakken zoals we gewend waren.  

 
Bijbelse geschiedenis  

(Deze verhalen kunt u eventueel thuis 
voorlezen.) 

Week 15: 6-10 april 2020 
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26 
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66 
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10 
 
Week 16: 13 t/m 17 april 2020 
Een oude koning, een nieuwe koning, 1 

Koningen 1:1-10 
Salomo moet koning worden, 1 Koningen 
1:11-37 
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15 
 
Week 17: 20 t/m 24 april 2020 
Het oordeel van Salomo, 1 Koningen 3:16-28 
Salomo’s wijsheid, 1 Koningen 4:21-34 
Salomo wil een tempel bouwen, 1 Koningen 5 
 

Jarigen (t/m 23 april) 
08/04 Santje gr. 1/2a was gisteren jarig. 
 
09/04 Noëlle   gr. 4b 
10/04 Lynn   gr. 4b 
14/04 Daniël   gr. 3b 
15/04 Emma   gr. 8b 
15/04 Bradley   gr. 7b 
15/04 Rafael   gr. 1/2a 
15/04 Lisa   gr. 6b 
16/04 Carmen   gr. 8a 
18/04 Mohamed Amine gr. 6b 
18/04 Zeeg   gr. 3a 
20/04 Britt   gr. 6a 
21/04 Inge   gr. 7a 
21/04 Ilse   gr. 1/2a 
22/04 Charlene  gr. 7a 
23/04 Zoë   gr. 3a 

 
 

We hopen dat jullie allemaal, ondanks de 
coronacrisis,  

een leuke verjaardag hebben! 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning april en mei 

 Maandag, woensdag en vrijdag: 
Fruitdagen 

 Dinsdag (oneven weken): Spreekuur JGT  
(op afspraak) van 9.00 uur tot 9.30 uur, 
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 tel. nr. 06 36162540 
email:  j.brands@jgthollandrijnland.nl 

 10 t/m 13 april: Paasweekend, kinderen 
geen school. Deze dagen wordt er geen 
werk verstuurd en worden er geen vragen 
beantwoord.  

 27 april: Start meivakantie 
 6 mei: weer naar school (onder 

voorbehoud!!) 
 

Wijzigingen planning 
o 7 mei: Schoolreisje groep 1 en 2 gaat niet 

door. 
 

Pasen 
De Stille Week is inmiddels aangebroken en we 
kijken uit naar het Paasfeest. Het feest van de 
Opstanding, van verwachting en hoop op een 
nieuwe toekomst. We mogen vertrouwen op 
Gods leiding. Hoe onze toekomst er ook uit zal 
zien, Hij zal bij ons zijn.  
In deze tijd op weg naar Pasen kwam ik het 
volgende gedicht tegen van Hans Bouma: 
 

Gedachte 
 

Liefhebben is royaal leven, 
je uitstrekken naar die ander, 
je in grote gulheid meedelen. 

 
Liefhebben is die ander trakteren  

op het beste wat je hebt, 
je verrast hem of haar met jezelf. 

 
En het kan maar niet op,  

je bent onuitputtelijk. 
Liefde is een kracht die zich steeds weer 

vernieuwt. 
Je staat rechtstreeks in verbinding met je 

glanzende kern, 
of ook met de God die je schiep naar Zijn 

beeld, 
de God die niets dan liefde is.  

 
Liefde, leven dat zich verdiept  
en verhevigt tot samenleven, 

intenser kan het niet. 
Mens ben je, 

zo bezield en volledig mens 
dat je ook medemens bent, 

medeschepsel. 
 

Voel die hand op je hoofd, 
de hand van je schepper. 

 

 
 

Het team van De Duinroos wenst u  
fijne Paasdagen! 

Blijf gezond en let goed op elkaar! 
 

Greet Zwaan (adj.dir.) 
 
 
 
 

(De volgende nieuwsbrief komt uit op 23 april.) 
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