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Beste ouders 

Het is fijn om alle groepen weer compleet op 
school te hebben! Thuis werd er (en ook nu in 
de klas wordt er) ontzettend hard gewerkt door 
de kinderen. We zijn echt heel trots op de 
kinderen hoe ze het de afgelopen periode 
gedaan hebben. We willen jullie ook hartelijk 
bedanken voor jullie hulp en inzet bij het 
thuisonderwijs de afgelopen periode! 
 
We zijn genoodzaakt om de ingevoerde 
aanpassingen voorlopig te blijven doen. Dat 
betekent geen ouders in de school, alle 
kinderen eten op school, de groepen 1 en 2 
gaan via de Gravin van Burenlaan naar het 
kleuterplein en vervolgens naar binnen, de 
groepen 3 t/m 8 verzamelen zich op het 
voorplein bij de Prinses Irenelaan en worden 
door hun juf of meester opgehaald. Het is fijn 
dat iedereen zich aan de afspraken houdt. 

 
Bijbelse geschiedenis  

Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8 
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14 
Mordechai wordt geëerd, Ester 6:1-14 

 
Jarigen (t/m 18 juni) 

12/06 Senn   gr. 2b 
13/06 Adam   gr. 1b 
14/06 Mila   gr. 3a 
15/06 Hana   gr. 4b 
16/06 Levi   gr. 1c 
17/06 Pim   gr. 6b 
17/06 Jan   gr. 1b 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

We hopen dat jullie allemaal, ondanks de 
coronacrisis, een leuke verjaardag hebben! 

    

   Planning juni en juli 
 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 

 18 juni: vergaderdag groep 1 en 2, 
kinderen van groep 1 en 2 vrij 

 29 juni: Groepsverdeling wordt bekend 
gemaakt. 

 7 juli: Kinderen wennen in de nieuwe 
groep. 

 Laatste schoolweek: telefonische 
gesprekken met de leerkracht 

 13 juli: afscheidsavond groep 8a 
 14 juli: afscheidsavond groep 8b 
 15 juli: rapporten mee 
 20 juli: start zomervakantie 
 

Goede doelen 
De afgelopen tijd is er vrijwel niet gespaard 
voor een goed doel. Vanaf a.s. maandag kan 
het weer. Wat het doel is, is op dit moment nog 
niet bekend. We hopen u zo spoedig hierover 
te berichten.  

 
Schriftelijk verkeersexamen 

Maandag 15 juni is het zover! De leerlingen van 
groep 7a en 7b doen op die dag het schriftelijk 
verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. 
We wensen jullie heel veel succes! 

 
 

Workshops 
In maart is de workshops kickboksen gestart. 
Door de coronacrisis konden de hierop 
volgende lessen niet doorgaan. We zijn nu druk 
bezig om met Wim Kuijt, de instructeur, 
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nieuwe data af te spreken om de lessen in te 
kunnen halen. We hopen u hier snel meer over 
te kunnen vertellen. 
Morgen, vrijdag 12 juni, zou de workshop 
dansen voor de groepen 2 tot en met 4 starten. 
Helaas kan deze door afwezigheid van de 
dansinstructrice morgen niet door gaan. Deze 
starten nu volgende week vrijdag. De 
dansworkshop is dan dus op vrijdag 19 juni, 
vrijdag 26 juni en vrijdag 3 juli van 13.30 uur tot 
14.30 uur.  

 
Fietsen 

Een groot aantal kinderen komt op de fiets 
naar school. Een goede gewoonte!! Helaas 
kunnen niet alle fietsen in de kelder gestald 
worden en hebben we een verdeling 
moeten maken. In de bijlage vindt u een 
plattegrond. De kinderen die in een straat 
wonen die roze is ingekleurd mogen niet 
met de fiets komen, maar zullen lopend 
naar school moeten komen. Kinderen die in 
de overige straten wonen mogen wel op de 
fiets komen maar moeten een sticker op de 
fiets hebben Deze kan gehaald worden bij 
de directie.  
We hopen op uw begrip.  
NB: Het is niet de bedoeling dat kinderen, 
als ze de fiets niet in de kelder mogen 
zetten, deze buiten het hek gaan zetten.  

 
 

Het team van De Duinroos wenst u  
een fijn weekend! 

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

 
 

 


