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Bijbelse geschiedenis  

Eigen keuze in verhalen 
 

Jarigen (t/m 16 juli) 
10/07 Lindsey  gr. 8b 
10/07 Sven   gr. 8a 
10/07 Hesam   gr. 1b 
11/07 Sem   gr. 1/2a 
11/07 Rosalie   gr. 8b 
12/07 Rick   gr. 5b 
14/07 Bas   gr. 7a 
15/07 Saar   gr. 5a 
16/07 Koen   gr. 5b 
16/07 Lucas   gr. 4b 

 
 
 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
    

   Planning 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 

 10 juli: juffendag voor groep 1 en 2 
 13 juli: afscheidsavond groep 8a 
 14 juli: afscheidsavond groep 8b 
 15 juli: rapporten mee 
 16 juli: Slotdag 
 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 

Rond het middaguur arriveerde de bus uit 
Bergeijk met de kinderen uit groep 8a en 8b. 
Wat hebben ze het naar hun zin gehad! De 
foto’s behoeven vrijwel geen toelichting!  
We willen alle begeleiders bedanken  voor hun 
aandeel in het schoolkamp. Dit vergeten de 
kinderen nooit meer! 

 
 

Sponsoring schoolkamp 
We willen langs deze weg twee bedrijven 
bedanken die voor iets extra’s gezorgd hebben 
voor het schoolkamp. We willen Bakker C. Guijt 
en Heemskerk fresh & easy bedanken voor 
respectievelijk de heerlijke broden en bolletjes 
en de smakelijk fruitbakjes en groente. Het 
werd zeer gewaardeerd door de kinderen en de 
begeleiders!! De kinderen hebben er heerlijk 
van gegeten.  
Nogmaals hartelijk bedankt!! 
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Musical groep 8a en 8b 
De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 
8 druk aan het oefenen geweest voor de 
musical Jungle Beat. Het ziet en klinkt 
behoorlijk professioneel! Maaike Schonenberg 
heeft de achtergrond van het podium 
beschilderd. Complimenten!  
Het is fijn dat de opvoering gewoon in de 
school kan plaats vinden. Vanmorgen zijn de 
stoelen coronaproef in de aula opgesteld. Er 
kunnen zo’n 60 personen zitten volgens de 
richtlijnen 1,5 meter afstand. Elk kind kan dan 
ook maar 2 personen meenemen. Het zullen 
beslist leuke avonden worden! 

 
 

Afscheid groep 8 
Woensdag 15 juli nemen de kinderen van 
groep 8 afscheid van De Duinroos. Ook dit zal 
anders gaan dan voorgaande jaren. Er wordt 
niet gestrooid met snoep om zo min mogelijk 
geloop in de school te hebben i.v.m. corona. 
Woensdag worden zij uitgezwaaid op het 
schoolplein door alle kinderen. Van een 
afstand, met 1,5 meter afstand van elkaar, kunt 
u erbij zijn als zij de school verlaten. Helaas zult 
u buiten het schoolplein moeten staan.   

 
Coronamaatregelen 

De scholen draaien een aantal weken weer 
“normaal” met de nodige aanpassingen. Het is 
fijn dat er dankzij de lockdown aanzienlijk 
minder besmettingen zijn. We horen echter 
steeds dat het virus nog niet weg is. Daarom 
blijven de aanpassingen vooralsnog ook na de 
zomervakantie van kracht. Volgende week 
krijgt u nogmaals de richtlijnen als bijlage bij de 
Nieuwsbrief.  
 

Schoolkassa 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we 
werken met Schoolkassa. Dit systeem is 
gekoppeld aan ons administratiesysteem en 
aan de Parro app. Via Schoolkassa krijgt u een 
betaalverzoek om de tussenschoolse opvang 
en de ouderbijdrage te betalen. Later in het 
jaar wordt er ook een betaalverzoek gedaan 
voor schoolreisje en schoolkamp (gr. 8). Het 
werkt min of meer hetzelfde als een Tikkie of 
betaalverzoek van de bank en is absoluut veilig.  
School kan in één overzicht zien hoeveel geld 
er is opgehaald, wie er betaald heeft en 
hoeveel herinneringen er zijn verstuurd. De 
administratie is altijd up-to-date. 
 

Slotdag 16 juli 
Elk jaar sluiten we het schooljaar af met een 
feestelijke activiteit. Dit jaar zal dat vanwege de 
coronapandemie anders zijn dan de kinderen 
gewend zijn. 
In de klas zullen allerlei spelletjes gedaan 
worden. Misschien wordt er een kwis of een 
Bingo gespeeld of een film gekeken. Dat is 
allemaal nog een verrassing.  
 
Een paar dingen die u moet weten en waar u 
rekening mee moet houden: 

 De school begint gewone tijd 8.30u.         
 Kinderen moeten eten en drinken 

meenemen voor de ochtend pauze. 
 De lunch wordt verzorgd door de OHC: 

patat en een pakje drinken. 
 De kinderen krijgen in de loop van de 

dag een ijsje van de OHC. 
 De school gaat deze dag om 14.15 u 

uit! 
 
Mocht u gebruik maken van de naschoolse 
opvang, wilt u dan zelf kenbaar maken bij KOK 
dat uw kind eerder komt?  
 

Het team van De Duinroos wenst u  
een fijn weekend! 

 
Greet Zwaan (adj.dir.) 
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