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Beste ouders 

Afgelopen maandag zijn de scholen weer 
begonnen. Wat waren we blij om de 
vrolijke gezichten van de kinderen weer te 
zien. Vrijwel alle kinderen kwamen 
huppelend het plein op. Natuurlijk was het 
voor veel ouders wennen om hun kind niet 
in het lokaal te brengen en al afscheid te 
moeten nemen bij het hek. Toch wil ik de 
kinderen een compliment geven dat zij dit 
zo goed hebben gedaan en dat u uw 
zoon/dochter zo goed heeft voorbereid op 
deze situatie.  
Fijn dat u gehoor heeft gegeven door niet 
in de school of op het schoolplein te komen 
en uw kind voor het hek af te zetten. Het 
klinkt en staat ongastvrij maar er komen 
beslist ooit andere tijden.  
Voor de leerkrachten was het wennen om 
met een halve groep te werken. Het was 
rustig aan de ene kant, maar ook een gemis 
om maar met de helft van de klas te 
werken. De komende weken blijft dit nog 
zo en blijft het thuiswerken noodzakelijk.  
In de pauze is juf Trijnie met de kinderen 
allerlei spelen aan het doen, zodat de 
kinderen op deze manier gymonderwijs 
krijgen. De filmpjes op facebook zijn helaas 
gestopt. Bedankt Trijnie voor je bijdrage in 
de afgelopen tijd.  
We proberen zo veel mogelijk de richtlijnen 
van het RIVM toe te passen. In elke klas 
staat desinfecteermiddel, sommige 
leerkrachten gebruiken een plexiglas 
scherm, de kinderen wassen veel hun 
handen, etc. Tussen de middag worden ook 
alle toiletten extra schoongemaakt evenals 
alle deurklinken. Na schooltijd worden 
deze weer gedaan als ook de tafels van de 
kinderen.  
Hopelijk weten we over een paar weken 
hoe lang we in een halve klas les moeten 
geven.  

 

 
 

Bijbelse geschiedenis  
Week 21: 18 t/m 20 mei 2020 
Een mantel in twaalf stukken, 1 Koningen 
11:26-39 
Salomo sterft, 1 Koningen 11:41 - 12:20 
 
Week 22: 25 t/m 29 mei 2020 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 
1:1-11 
Pinksteren, Handelingen 2:1-13 
Een nieuw leven, Handelingen 2:42-47 

 
Hemelvaartsdag 

Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. 
Hemelvaart. Best een verwarrend woord. 
Wie vaart er nu naar de hemel? Varen 
betekent hier: gaan. Naar de hemel gaan. 
Aan het eind van zijn tijd hier op aarde gaat 
Jezus naar de hemel. Hij sterft aan het 
kruis, en staat drie dagen later op uit de 
dood. Daarna neemt God hem op in de 
hemel. Daarover kun je lezen in Lucas 24:51 
en Handelingen 1:4-11.  
 

Jarigen (t/m 28 mei) 
16/05 Nouhail  gr. 7a 
16/05 Joëlle   gr. 4b 
16/05 Denzel   gr. 3a 
17/05 Issam   gr. 3a 



   

 
 
 
               

 

 

 
 

PCB De Duinroos, locatie Zanderij 
Prinses Irenelaan 49 
2224 XA Katwijk 
T: 071 4078228 
E: directie.duinroos@prohles.nl 

 

Website: http://www.duinrooskatwijk.nl/ 
Instagram: duinroos.zanderij 
Facebook: duinrooszanderij 
Twitter: https://twitter.com/BSdeDuinroos 

 

 

 

17/05 Lucas   gr. 1/2a 
18/05 Rachel   gr. 4b 
18/05 Seth   gr. 8b 
19/05 Noah   gr. 7b 
19/05 Aya   gr. 4a 
19/05 Jordy   gr. 3b 
21/05 Felice   gr. 6a 
22/05 Lotte   gr. 6b 
22/05 Vera   gr. 7a 
22/05 Sidney   gr. 1/2a 
24/05 Diego   gr. 2b 
25/05 Jesse   gr. 1/2a 
25/05 Tijn   gr. 5a 
25/05 Boaz   gr. 8a 
26/05 Lynn   gr. 7a 
26/05 Riley   gr. 1c 
26/05 Nada   gr. 1b 
26/05 Chiem   gr. 8b 
26/05 Charlotte  gr. 8a 
28/05 Vajen   gr. 1b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
We hopen dat jullie allemaal, ondanks de 

coronacrisis, een leuke verjaardag hebben! 
    

   Planning mei en juni 
 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 

 21 en 22 mei: vrij i.v.m. 
Hemelvaartsdag 

 1, 2 en 3 juni: Pinkstervakantie 
 18 juni: vergaderdag groep 1 en 2, 

kinderen van die groepen vrij 

 29 juni: Groepsverdeling wordt bekend 
gemaakt. 
 

Modderkeuken 
Het kleuterplein is een prachtige 
Modderkeuken rijker. De man van juf 
Leanne is druk bezig geweest om deze 
keuken in elkaar te zetten. De kinderen van 
groep 1 en 2 hebben er de afgelopen dagen 
al heel wat mee gespeeld. 
We willen de man van juf Leanne hartelijk 
bedanken voor dit prachtige kunstwerk! 

 
 

Het team van De Duinroos wenst u  
een goed weekend! 

Blijf gezond en let goed op elkaar! 
 
Greet Zwaan (adj.dir.) 

 
 
(De volgende nieuwsbrief komt uit op 28 
mei.) 
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