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Bijbelse geschiedenis  

Jona gaat niet naar Nineve, Jona 1 
Toch naar Nineve, Jona 2-3 
Jona is boos, Jona 4 
 

Jarigen (t/m 2 juli) 
26/06 Annelot  gr. 4a 
26/06 Julius   gr. 7a 
26/06 Luuk   gr. 3a 
26/06 Tjerk   gr. 7b 
28/06 Thimo   gr. 4a 
28/06 Charlie   gr. 4a 
30/06 Romy   gr. 3b 
30/06 Quinn   gr. 1c 
01/07 Mathewos  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  
 10 juli: juffendag voor groep 1 en 2 
 Eén na 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! 
 

 
 

Schooltijden 
Vorige en deze week heeft u een “Forms” 
in kunnen vullen wat betreft uitbreiding 
van de schooltijden op woensdag- en 
vrijdagmorgen.  
In totaal zijn er 333 antwoorden gegeven = 
76% van onze leerlingen (totaal nu 
436  leerlingen). Hiervan stemden er 303 
voor en 29 tegen. Ruim 90% stemt dus voor 
de schooltijdenwijziging. 
Schooltijden zijn dus m.i.v. volgend 
schooljaar op woensdag en vrijdag van 
08:30 uur tot 12:30 uur 
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Teken 
Nu het zomer is en de kinderen veel buiten 

spelen is de kans op een 
tekenbeet aanwezig. We 
hebben al een paar keer 
gehad dat kinderen naar 
de juf of meester kwamen 
met een teek in hun arm of 
been. We willen u daarom 

vragen uw zoon/dochter ’s avonds even te 
controleren op teken.  
 

Gesprekken 
Bij deze nieuwsbrief krijgt u een brief over 
de gesprekken (telefonisch) die de één na 
laatste schoolweek plaats vinden. Graag 
uw aandacht hiervoor. 
 

Groepsindeling 
Aanstaande maandag krijgt u de 
groepsindeling voor het volgend 
schooljaar. Deze zal via de Parro app en e-
mail verstuurd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterfeest 
Vanmiddag was het voor alle kinderen een 
groot waterfestijn. Veel kinderen hadden 
een waterpistool, een fles of spuit 
meegenomen en schroomden niet om 
elkaar nat te spuiten. Ook de leerkrachten 
moesten het ontgelden! Een welkome 
afkoeling voor iedereen!  
 

 
 

Het team van De Duinroos wenst u  
een fijn weekend! 

 
Greet Zwaan (adj.dir.) 

 
 

 


