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Beste ouders 
Afgelopen dinsdagavond heeft u tijdens de 
persconferentie van premier Rutte kunnen 
horen dat de basisscholen per 11 mei weer 
open gaan. Een mededeling waar u als ouders, 
de kinderen en wij als onderwijsmensen 
reikhalzend naar uit hebben gekeken. We zijn 
heel blij met dit besluit en verheugen ons erop 
alle kinderen weer te zien.   
Intern zijn we ons aan het beraden hoe we 
weer gaan lesgeven en hoe we de richtlijnen 
van het RIVM toepassen op een verantwoorde 
manier. Dat vraagt aanpassingen van u als 
ouders, maar ook van de kinderen en van ons.  
De scholen beginnen weer op 11 mei. Dit 
betekent dat de kinderen nog een paar dagen 
extra vakantie hebben en wij een paar dagen 
hebben om voorbereidingen te treffen hoe het 
onderwijs eruit moet gaan zien de komende 
tijd. 
U hoort zo snel mogelijk van ons.  
 

Bijbelse geschiedenis  
(Deze verhalen kunt u eventueel thuis 

voorlezen.) 
Week 19: 4 t/m 8 mei 2020 
Een huis voor God, 1 Koningen 6 
Een huis voor de koning, 1 Koningen 7:1-12 
De Heer praat met Salomo, 1 Koningen 9:1-9 
 
Week 20: 11 t/m 15 mei 2020 
De koningin van Seba, 1 Koningen 10:1-13 
De rijkdom van Salomo, 1 Koningen 10:14-29 
Salomo doet verkeerde dingen, 1 Koningen 
11:1-13 
 

Jarigen (t/m 14 mei) 
24/04 Rowena  gr. 7b 
24/04 Joudy   gr. 5a 
26/04 Kaïn   gr. 3a 
26/04 Litcio   gr. 4a 
27/04 Rowan   gr. 4a 
29/04 Ruben   gr. 5b 
30/04 Mariël   gr. 8a 
30/04 Tim   gr. 4b 
01/05 Ishara    gr. 5b 
01/05 Tim   gr. 1/2a 
02/05 Eline   gr. 4b 

03/05 Kees   gr. 8b 
04/05 Falicia   gr. 6a 
04/05 Ahmad   gr. 2b 
04/05 Simon   gr. 2b 
04/05 Freddy   gr. 8a 
05/05 Lucas   gr. 7a 
07/05 Luuk   gr. 7a 
07/05 Tygo   gr. 3a 
07/05 Nick   gr. 6a 
08/05 Danilo   gr. 3a 
10/05 Simon   gr. 6b 
11/05 Rachel   gr. 6a 
12/05 Jette   gr. 7b 
13/05 Martin   gr. 8a 

 
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, 
tel. nr. 06 36162540 
email:  j.brands@jgthollandrijnland.nl 

 27 april: Start meivakantie 
 11 mei: einde meivakantie 
 21 en 22 mei: vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 
 

Koningsdag 
Ook al wordt het niet feestelijk 
buitenshuis/plaatselijk gevierd, toch mogen we 
in en om het huis Koningsdag vieren. Maak er 
een leuke dag van op wat voor manier dan ook! 
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75 jaar bevrijding 
Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe meer je 
erover nadenkt, hoe meer kanten je aan 
vrijheid ontdekt. Zeker in deze tijd waarin we 
niet alles kunnen doen wat we willen en niet 
overal naar toe kunnen gaan. We voelen ons 
beperkt in onze vrijheid.  
Op 5 mei vieren we dat het 75 jaar geleden is 
dat Nederland bevrijd is. Een feest dat groots 
gevierd zou worden, maar helaas door de 
coronacrisis uitgesteld is.  
Wat betekent Vrijheid als je denkt aan de 
bezetting tijdens de Tweede Wereld oorlog? 
Vrij ben je als je mag denken en geloven wat je 
wilt. Als je niet bang hoeft te zijn dat anderen 
die sterker zijn, je zomaar kwaad doen. Als je 
geen honger hoeft te hebben en een plek hebt 
waar je je thuis kunt voelen. Vrijheid kun je niet 
zien en niet vastpakken. Maar toch is vrijheid 
het mooiste dat we samen hebben.  
Elk jaar op 4 mei staan we erbij stil hoe 
verschrikkelijk oorlog is en denken we aan de 
slachtoffers en aan de mensen die in verzet 
durfden te komen tegen onrecht en 
onderdrukking. De dag erna, op 5 mei, vieren 
we onze vrijheid. Al 75 jaar wonen wij in een 
vrij land. Die vrijheid is van iedereen! We delen 
onze vrijheid en dat betekent óók: rekening 
houden met de vrijheid van anderen. Zo blijven 
we samen vrij!  
 

75 jaar Vrijheid 
Vrijheid is een goed, 

waar menigeen slechts 
van kan dromen. 

 
Het is door grote 

offers en veel leed 
tot stand gekomen. 

 
't Is een geschenk dat, 
zwaarbevochten, aan 

ons is gegeven. 
 

Opdat wij nu 
in vrede en in vrijheid 

kunnen leven. 
 

Bedenk, bij alles wat u doet, 
hoe kostbaar vrijheid is. 

 
En houdt hen, die hun leven 
gaven, in uw gedachtenis. 

 

 
Het team van De Duinroos wenst u  

Ondanks de caronacrisis een fijne vakantie! 
Blijf gezond en let goed op elkaar! 

 
Greet Zwaan (adj.dir.) 

 
 

 
 

(De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 mei.) 
 


