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Bijbelse geschiedenis  

De wens van koningin Esther, Esther 7:1-10 
Het bevel van de koning, Esther 8 
Poerim, Esther 9:1-32 
 

Jarigen (t/m 25 juni) 
18/06 Nick   gr. 6b 
20/06 Sven   gr. 1/2a 
20/06 Onyx   gr. 4b 
22/06 Maartje  gr. 8a 
24/06 Noa   gr. 5a 
24/06 Emma   gr. 2b 
25/06 Sophia   gr. 1/2a 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

    
   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 

 29 juni: Groepsverdeling wordt bekend 
gemaakt. 

 7 juli: Kinderen wennen in de nieuwe 
groep. 

 6 t/m 9 juli: schoolkamp groep 8 
(onder voorbehoud) 

 10 juli: juffendag voor groep 1 en 2 
 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 komende weken tot aan de 
zomervakantie willen we gaan sparen voor 
de voedselbank Katwijk. Zo'n 135 gezinnen 
in Katwijk maakten al noodgedwongen 
gebruik van de voedselbank. Maar door de 
corona crisis zijn daar meer gezinnen bij 
gekomen. Vooral flexwerkers en ZZP-ers 
hebben nu financiële problemen. Elke 
maandag wordt er geld opgehaald, we 
hopen dat we over een aantal weken een 
mooi bedrag kunnen overmaken! 
 

 
 

Schriftelijk verkeersexamen 
Groep 7a en groep 7b hebben maandag 15 
juni het schriftelijk verkeersexamen 
gemaakt! We kunnen met grote trots 
zeggen dat iedereen geslaagd is! 
 

 
(groep 7b) 
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(groep 7a) 
 

Schooltijden 
U heeft deze week een uitnodiging gehad 
om een “Forms” in te vullen. Een aantal 
ouders heeft gevraagd wat de aanleiding 
tot deze vraag was.  
De aanleiding is het feit dat er te weinig 
studiedagen voor het personeel 
ingeroosterd kunnen worden. Twee keer 
een kwartier per week is uiteindelijk 20 uur 
op jaarbasis.  
 

Schoolreisje 
Een aantal kinderen vraagt wanneer we 
met schoolreisje gaan. Helaas zit dat er 
vanwege het covid-19 virus dit jaar niet in. 
Pretparken laten wel kinderen toe, maar in 
beperkte mate.  
Hopelijk is het volgend schooljaar weer 
mogelijk.  
 

Het team van De Duinroos wenst u  
een fijn weekend! 

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

 
 

 


