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Bijbelse geschiedenis  
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35 
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43 
Petrus wordt bevrijd door een engel, 
Handelingen 12:1-19 
 

Planning juni en juli 
 Maandag, woensdag en vrijdag: 

fruitdagen 
 Telefonisch spreekuur JGT door Sandra 

Pronk. Even weken: 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  
 6 juli ’s middags: wennen in de nieuwe 

groep 
 7 juli: rapportavond facultatief 
 12 juli: afscheidsavond groep 8a 
 13 juli: afscheidsavond groep 8b 
 15 juli: slotdag 
 16 juli ’s middags: begin zomervakantie 

 
 Jarigen 

06/06 Fenna    gr. 3a 
07/06 Wesley   gr. 8a 
08/06 Ashley    gr. 5b 
08/06 Kirsten    gr. 6a 
08/06 Karleen   gr. 6a 
10/06 Fenne    gr. 3b 
10/06 Eden    gr. 1a 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 
 

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. 
 

Goede doelen 
Er staat weer een 
nieuwe actie op het 
programma! Deze 
keer gaan we sparen 
voor kinderen in 
Oekraïne. 
Aankomende zomer 
worden er namelijk weer 3 kinderkampen 
georganiseerd door Stichting Oekroe. 
Kinderen die vaak in armoedige 
omstandigheden leven kijken ontzettend 
uit naar deze kampweken. Nederlandse 
vrijwilligers bedenken samen met 
Oekraïners de programma's en zorgen deze 
week voor de kinderen. Er wordt veel 
gesport, geknutseld, gezongen en ook 
verteld uit de bijbel. Natuurlijk kost dit ook 
geld, gelukkig zijn er veel sponsors die 
financieel ondersteunen.  Ook wij kunnen 
deze keer helpen! Er is namelijk ook veel 
behoefte aan verzorgingsproducten zoals 
tandpasta, tandenborstels, handzeep, 
shampoo, douchegel enz. Bovendien zijn 
de kinderen ook heel blij met 
knutselspullen, zoals potloden, 
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schetsboeken, stickers, kinderschaartjes 
enz. Deze spullen willen we de komende 3 
weken gaan sparen. Het zou geweldig zijn 
als we weer een aantal dozen kunnen 
afgeven bij Stichting Oekroe, zodat zij daar 
deze zomer veel kinderen blij kunnen 
maken! Spaar je weer mee?                                                   
 
In het kort:                                                                                               
Wat: verzorgingsproducten en 
knutselspullen 
Wanneer: van maandag 7 juni t/m vrijdag 
25 juni 
Waar: inleveren in de koffers bij de 
hoofdingang, de kleuteringang of op het 
podium 
Voor wie: de kinderen uit Oekraïne!!

 
 

Ouders in de school 
Ondanks dat er meer versoepelingen zijn 
rondom corona, mogen er nog steeds geen 
ouders in de school. Mocht u de leerkracht 
willen spreken dan kan dat natuurlijk. Via 
Parro kunt u een afspraak maken met de juf 
of meester. Als u uw kind moet ophalen uit 
de klas dan kan dat helaas niet fysiek. U 
kunt aan de conciërge vragen uw kind op te 
halen uit de desbetreffende groep. 
We hopen natuurlijk allemaal dat er snel 
een einde komt aan deze beperkingen. We 
vragen voor nu uw begrip.  
 

Verkeersexamen 
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor 
het theoretisch en praktisch 

verkeersexamen. Voorafgaand aan het 
praktisch  examen bekeek de politie op het 
Marktplein of de fiets helemaal in orde 
was. Tijdens het examen werd getoetst of 
de leerlingen de theorie goed konden 
toepassen in het echte verkeer. Zij reden 
tijdens het examen een route door Katwijk. 
Langs de route stonden leerkrachten en 
vrijwilligers die, aan de hand van een 
checklist, controleerden of de leerlingen 
goed handelden. Zij hebben dit geweldig 
gedaan. Graag feliciteren we alle leerlingen 
van groep 7, jullie zijn kanjers!! 

 
 

Insmeren  
Het mooie weer is nu echt aangebroken en 
de zon neemt flink in kracht toe. We willen 
genieten van de zon, maar daarbij is het 
beschermen van de 
kinderhuid natuurlijk heel 
belangrijk. Wij willen u 
vragen om uw 
zoon/dochter voordat het 
naar school komt alvast goed in te smeren 
met zonnebrandcrème. 
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Schoolkamp groep 8 
Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van 
groep 8a en 8b vertrokken naar 
Kampeerboerderij De Willy-Hoeve in 
Bergeijk. De berichten en foto’s die we 
krijgen laten zien dat iedereen het heel erg 
naar het zin heeft. Warm, maar er is water 
in overvloed! Ouders van groep 8 zijn en 
worden middels Parro op de hoogte 
gehouden door berichtjes en foto’s.  
Vandaag stond een bezoek aan de Efteling 
op het programma!  
Vrijdag 10 mei tussen 12.30 en 13.00 uur 
hoopt iedereen weer moe, gezond en wel 
terug te zijn. 

 
 

Een hartelijke groet  
en een fijn weekend toegewenst door het 

team van De Duinroos! 
 
 

 


