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Bijbelse geschiedenis  
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42 
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40 
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9 
 

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 
28/05 Vajen    gr. 2b 
30/05 Milan    gr. 6b 
01/06 Ryan    gr. 3a 
01/06 Nikki    gr. 2b 
01/06 Given    gr. 3a 
03/06 Christian   gr. 2a 
03/06 Romy    gr. 7b 
03/06 Charlyse   gr. 6b 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 
Projectweek 

Afgelopen twee weken zijn alle groepen bezig 
geweest met het project Landen. Allerlei 
dingen passeerden de revue: van Chinees eten, 
high tea, croissants, stokbrood tot Franse kaas 
aan toe. Geweldig om te zien hoe er gewerkt is 
aan het project met daaraan gekoppeld de 
Rekendag met de ludieke opening op dinsdag.  

Eén dezer dagen krijgt u een speciale 
projectnieuwsbrief waarin u van alles over het 
project kunt lezen.  

 
Verkeersexamen 

Afgelopen week hebben de leerlingen van 
groep 8 het praktisch verkeersexamen 
afgelegd. Op één na is iedereen geslaagd voor 
dit examen. Gefeliciteerd allemaal! 
Dinsdag 1 juni doen de leerlingen van groep 7 
het praktisch en theoretisch verkeersexamen 
van Veilig Verkeer Nederland. Het 
verkeersexamen is de afsluiting van 7 jaar 
verkeersonderwijs op de basisschool. Wij 
wensen de kinderen van groep 7 heel veel 
succes met de voorbereidingen voor dit 
examen.  

 
 

Schoolreisje 
Nu er meer versoepelingen mogelijk zijn, 
hebben we besloten om op donderdag 17 juni 
op schoolreisje te gaan. 
De bestemming is Duinrell. Dit keer is gevraagd 
aan ouders om te rijden, zodat de kinderen niet 
met een grote groep in een bus hoeven te 
zitten.  
De kosten zijn € 17,50 per kind. Dit is inclusief 
een bakje patat en een ijsje.  
Inmiddels heeft u via Parro een betaalverzoek 
gekregen en heeft al een groot aantal ouders 
betaald. Ook heeft een groot aantal ouders 
aangegeven te willen rijden en/of een groepje 
kinderen te begeleiden. 
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Schoolkamp groep 8 

Aanstaande dinsdag vertrekken de leerlingen  
van groep 8a en 8b 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  
huishoudelijke 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? 
Vrijdag 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? 
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. 

 
 

Een hartelijke groet  
en een fijn weekend toegewenst door het 

team van De Duinroos! 
 
 

 


