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Bijbelse geschiedenis 
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11 
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13 
Tegenstanders, Ezra 4:1-24 
 

Planning april en mei 
 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 

 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) 
 3 mei t/m 14 mei: meivakantie 
 20 mei: schoolreisje groep 1 en 2 

(onder voorbehoud) 
 24 mei: Tweede Pinksterdag (geen 

school) 
 

 Jarigen 
02/04 Amy    gr. 1a 
03/04 Mirthe    gr. 7a 
03/04 Vincent   gr. 5b 
03/04 Julia    gr. 5a 
04/04 Loïs    gr. 4a 
08/04 Santje    gr. 3b 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

Rapporten 
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 
t/m 8 hun rapport mee naar huis gekregen. 
Wat zijn we trots op de kinderen dat ze 
ondanks de lockdown met een mooi 
rapport naar huis gaan!  
Inmiddels heeft u een uitnodiging via de 
Parro gekregen voor een gesprek. 
 

Mammoet 
Vanmiddag 17.00 uur zijn alle kinderen van 
De Duinroos uitgenodigd om naar het 
Natuurcentrum aan het eind van de 
Voorstraat te komen. Daar zal een 5 meter 
hoge mammoet onthuld worden! Veel 
plezier. Jullie boffen!  
 

 
 

Sneltesten 
Wanneer er een besmetting is in de klas, 
moeten de kinderen thuis in quarantaine 
en mogen pas weer op school komen na 
een negatieve “gewone” test die na 5 
dagen thuisquarantaine is afgenomen door 
de GGD.  
Zelftesten die ouders hebben gegeven 
worden door ons niet gezien als valide en 
kinderen die een zelftest hebben gehad,  
worden helaas nog niet toegelaten. 
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Kinderklanken 

Vanaf volgende week gaan de kinderen van 
groep 1 en 2 werken met de letter K. Deze 
letter wordt uitgesproken als kù en niet als 
ká.  
 

k is de klapstoel 
ik kijk in een boek 
dan pak ik de kom 
en bak ik een koek 

 
OHC 

We willen de OHC hartelijke bedanken voor 
het heerlijke broodje en chocolade ei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paasviering 

Vandaag hebben we met de kinderen 
paasviering in de klas gehad. Met elkaar 
hebben we stil gestaan bij het lijden en de 
opstanding van Jezus.  
 

Weet je wel dat Jezus leeft,  
Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft,  
Hij is opgestaan 

Ze hadden hem gekruisigd  
en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen  
is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft,  
Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft,  
Hij is opgestaan 

 

 
 

Een hartelijke groet  
en een fijn paasweekend toegewenst door  

het team van De Duinroos 
 
 


