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Bijbelse geschiedenis  

Themaweek: Bidden 
Het gebed van Hanna, 1 Samuël 1:1-18 
Jezus leert zijn leerlingen bidden, Matteüs 
6:1-15 
Vraag God wat je nodig hebt, Filippenzen 
4:4-7 
 

Jarigen (t/m 9 juli) 
03/07 Judith   gr. 8a 
06/07 Isa   gr. 5a 
06/07 Fay   gr. 1/2a 
07/07 Genet   gr. 8b 
07/07 Haylee   gr. 7b 
07/07 Babette  gr. 6a 
08/07 Naomi   gr. 3a 
09/07 Gijs   gr. 4b 
09/07 Bart   gr. 3b 

 
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 

 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! 

 
 

Schoolkamp groep 8 
Het was afwachten of het schoolkamp wel 
door kon en mocht gaan, maar aanstaande 
maandag is het dan toch zover. De 
kinderen van groep 8a en 8b vertrekken 
richting Bergeijk, naar “De Willy-Hoeve”. 
De kinderen worden om 10.15 uur (niet 
eerder!!) op het plein verwacht.  
Om 10.30 uur gaan de kinderen 
naar het klaslokaal. Daar wordt nog een 
aantal zaken met hen besproken. Om 
11.00 uur vertrekt de bus naar Bergeijk. 
Wilt u bij het uitzwaaien de gepaste afstand 
van 1,5 meter in acht nemen? 
Donderdag 9 juli om 11.00 uur vertrekken 
zij weer uit Bergeijk. De verwachting is dat 
zij omstreeks 13.00 uur bij school 
arriveren.  Wilt u ook bij het uitladen van 
de bagage de 1,5 meter weer in acht 
nemen? 
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Verdere informatie heeft u inmiddels van 
de leerkracht van uw zoon/dochter 
inmiddels gekregen.  
We wensen alle kinderen en begeleiders 
een heel leuk schoolkamp toe! We kijken 
uit naar de verhalen. 

 
 

Wennen in de nieuwe groep 
Dinsdagmiddag, 7 juli, om 13.15 uur gaan 
de kinderen een kijkje nemen in de nieuwe 
groep. Dit blijft altijd een spannend 
moment. Ook komt een aantal nieuwe 
kinderen op school. Kinderen die van 
school wisselen of die net 4 jaar zijn of aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 4 jaar 
worden. Alvast hartelijk welkom! 

 
Het team van De Duinroos wenst u  

een fijn weekend! 
 
Greet Zwaan (adj.dir.) 

 
 

 


