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Beste ouders 

Intussen is bekend dat de scholen op 8 juni 
weer helemaal open gaan. Op welke 
manier dit gaat gebeuren is op dit moment 
nog niet bekend.  
Voor de volledige heropening van de 
basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe 
protocollen nodig. De PO-Raad is na de 
aankondiging van de heropening direct aan 
de slag gegaan. Zij verwerken de echt 
noodzakelijke richtlijnen van RIVM in het 
protocol, dit in samenspraak met het 
Outbreak Management Team (waarvan 
nog nader advies verwacht wordt).  
Zodra er meer bekend is hoe we 8 juni gaan 
draaien krijgt u dit uiteraard te horen. 
We zijn erg blij om alle kinderen weer 
tegelijk te zien al moeten we wel zeggen 
dat we het ook spannend vinden. Hoe gaat 
het virus zich gedragen als we weer 
helemaal open zijn; hoe houden we 
voldoende afstand; hoe laten we alle  
kinderen hun handen wassen, etc. 
We wachten af en kijken er naar uit! 
   

4 en 5 juni 
Donderdag 4 juni worden de kinderen uit 
de blauwe groep op school verwacht, 
vrijdag 5 juni de kinderen uit de gele groep. 

 
Bijbelse geschiedenis  

Week 23: 1 t/m 5 juni 2020 
Koningin Wasti wordt verstoten, Ester 1 
Koningin gezocht, Ester 2:1-8 
Ester wordt koningin, Ester, 2:9-18 
 
Week 24: 8 t/m 12 juni 2020 
Mordechai voorkomt een aanslag, Ester 
2:19-23 
Het plan van Haman, Ester 3 
Mordechai doet een beroep op Ester, 
Ester 4:1-17 
 

 
Jarigen (t/m 11 juni) 

30/05 Milan   gr. 5b 
31/05 Eva   gr. 8a 
01/06 Ryan   gr. 2b 
01/06 Nikki   gr. 1b 
01/06 Given   gr. 1/2a 
02/06 Neal   gr. 8a 
03/06 Christian  gr. 1c 
03/06 Finn   gr. 8b 
03/06 Romy   gr. 6b 
03/06 Charlyse  gr. 5b 
06/06 Simon   gr. 8b 
06/06 Fenna   gr. 2b 
07/06 Wesley  gr. 7a 
08/06 Ashley   gr. 5b 
08/06 Kirsten   gr. 5a 
08/06 Karleen  gr. 5a 
09/06 Jurre   gr. 8a 
10/06 Fenne   gr. 1/2a 
11/06 Esmee   gr. 5b 
11/06 Joey   gr. 6b 
 

 
 

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 

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

kinderen van groep 1 en 2 vrij 
 29 juni: Groepsverdeling wordt bekend 

gemaakt. 
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Avond4daagse - Home Edition 

Wil je dit jaar toch de avond4daagse lopen? 
Dat is mogelijk! Je start vanuit je eigen huis 
en maakt een route met de app 
van  eRoutes. Net als anders kan je kiezen 
uit verschillende afstanden. Natuurlijk krijg 
je na 4 dagen lopen een echte medaille. 
Meer informatie en inschrijven 
via https://www.avond4daagse.nl/deelne
mers/avond4daagse-home-edition. 
Veel wandelplezier! 
 
Met vriendelijke groeten, Peter Kruit 
(Sport- en beweegcoach wijkteam Katwijk a/d Rijn , 
Valkenburg) 
 

Pinksteren 
Aanstaand weekend mogen we met elkaar 
het Pinksterfeest vieren. Het feest waarbij 
we vooruit mogen kijken in het vertrouwen 
dat er Eén is die bij ons is! 

 
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 

werkt verder aan zijn plan. 
 

Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 
 

De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 

't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 

 Hanna Lam (tekst) en Wim ter Burg (muziek) 
uit "Alles wordt Nieuw", Deel 1. 

 
 

 
Het team van De Duinroos wenst u  

fijne Pinksterdagen! 
Blijf gezond en let goed op elkaar! 

 
Greet Zwaan (adj.dir.) 

 
 
(De volgende nieuwsbrief komt uit op 11 
juni.) 

 

https://eroutes.com/nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

