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Bijbelse geschiedenis  
Petrus en Johannes worden gearresteerd, 
Handelingen 4:1-22 
Het leven van de gemeente, Handelingen 
4:32-37 
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-
26 
 

Planning mei en juni 
 Maandag, woensdag en vrijdag: 

fruitdagen 
 Even weken: Telefonisch spreekuur 

JGT door Sandra Pronk van 8.30  uur 
tot 9.00 uur, tel.nr.: 06-36350159. 
Haar werkdagen zijn: ma., di., do.,  vr.  

 E-mail:  
s.pronk@jgthollandrijnland.nl24 mei: 
Tweede Pinksterdag (geen school) 

 28 mei: slot projectweken 
 1 t/m 4 juni: schoolkamp groep 8 
 17 juni: schoolreisje groep 3 t/m 7 
 18 juni: studiedag – alle groepen geen 

school  
 

 Jarigen 
21/05 Felice    gr. 7a 
22/05 Lotte    gr. 7b 
22/05 Vera    gr. 8a 
2/05 Sidney    gr. 3b 
24/05 Diego    gr. 3a 
25/05 Jesse    gr. 2b 
25/05 Tijn    gr. 6a 
26/05 Lynn    gr. 8a 
26/05 Riley    gr. 2a 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

Goede doelen: Voedselbank 

 
Maar liefst 15 dozen vol traktaties, pakjes 
drinken, knakworstjes, slingers en ballonnen! 

Er worden binnenkort heel 
wat feestjes gevierd bij de 
gezinnen van de voedselbank 
dankzij jullie. Heel mooi om 
zoveel enthousiasme en 
betrokkenheid te zien bij de 
kinderen en bij jullie als 
ouders. Heel erg bedankt 

daarvoor, ook namens de voedselbank Katwijk.  
Over een aantal weken gaan we weer met een 
nieuwe actie starten, daar hoort u binnenkort 
meer over.  

Projectweek 
Inmiddels zijn de meeste groepen gestart 
met het project Landen. 
Alle groepen geven een eigen invulling aan 
hun projectmoment(en) in hun groep door 
aandacht te besteden aan het 
projectthema. De aula is inmiddels al mooi 
versierd met vlaggetjes uit allerlei landen.  
 
Dinsdag 25 mei wordt de dag waarop we 
coronaproof 'samen' met de hele school 
aan ons thema werken. Er staat ons een 
bijzondere opening te wachten. Hiervan 
zullen filmpjes gemaakt worden die t.z.t. 
met u zullen worden gedeeld. Helaas is het 
niet mogelijk om live bij de opening 
aanwezig te zijn.  
Naast de opening staat er een spannende 
quiz en een kleurwedstrijd op het 
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programma! Op deze dag  wordt ook de 
“Grote Rekendag” gehouden waarbij 
eveneens het thema Landen centraal staat.  
 
We houden u op de hoogte via Parro. Aan 
het eind van het project ontvangt u een 
speciale nieuwsbrief over de activiteiten 
die hebben plaatsgevonden.  

 
Kleur en win! 

Alle kinderen hebben van hun juf of meester 
een kleurplaat gekregen. Pak je 
kleurpotloden, stiften en knutselspullen en 
leef je uit met deze kleurplaat! Wie weet win 
jij wel een te gekke prijs. Lever je kleurplaat 
in bij je juf of meester. Let op! Je kunt 
uiterlijk dinsdagmorgen 25 mei je kleurplaat 
inleveren. De winnaars worden die middag 
bekend gemaakt. 

 
 

Schoolreisje 
Nu er meer versoepelingen mogelijk zijn, 
hebben we besloten om op donderdag 17 
juni op schoolreisje te gaan. 
De bestemming is Duinrell. Een aantal 
groepen zal op de fiets ernaar toe gaan en 
een aantal groepen zal met auto’s gebracht 
worden. U hoort daarover meer. 
De kosten zijn € 17,50 per kind. Dit is 
inclusief een bakje patat en een ijsje.  
Via Parro krijgt u een betaalverzoek.  
 

Pinksteren 
Komend weekend vieren we met elkaar het 
Pinksterfeest. In de klas heeft de 
meester/juf verteld wat Pinksteren 
inhoudt.  
Hieronder een lied uit het Liedboek voor de 
kerken over Pinksteren. 
 

Geest van hierboven Leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht. 

Hemelse Vrede deel u nu mede 
Aan een wereld die u verwacht. 

Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan, Halleluja. 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 
Die ons is voorgegaan. Halleluja. 

 

 
 
 

Een hartelijke groet  
En een fijn (lang) weekend toegewenst 

door het team van De Duinroos 
 

 
 


