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Bijbelse geschiedenis  
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 
13:1-12 
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49 
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-
18 
 

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) 

 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 

11/06 Esmee    gr. 6b 
11/06 Joey    gr. 7b 
12/06 Senn    gr. 3b 
13/06 Adam    gr. 2b 
14/06 Mila    gr. 4a 
15/06 Hana    gr. 5b 
16/06 Levi    gr. 2a 
17/06 Pim    gr. 7b 
17/06 Jan    gr. 2b 

 
  Z6B 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 

Schoolreisje 
Aanstaande donderdag is het zover. De 
groepen 3 t/m 7 gaan met schoolreisje. 
Inmiddels heeft u via Parro al informatie 
gekregen.  
Hieronder wat laatste praktische info wat 
betreft het schoolreisje: 
 
-De kinderen mogen geld meenemen naar 
Duinrell, te denken valt aan maximaal 5 euro. 
Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld.  
 
- Smeer uw kind 's ochtends alvast in (uiteraard 
bij mooi weer), u kunt uw kind evt ook een klein 
flesje zonnebrand meegeven. 
 
-de kinderen krijgen friet met mayo tussen de 
middag, mocht uw kind dit niet lusten, geef dan 
zelf een lunchpakket mee. 

 
Let op. Afwijkende schooltijden! 
-groep 3 en 4 worden om 08.55u op school 
verwacht, zij vertrekken rond 09.10u vanaf 
school. Zij worden rond 16.30u weer bij school 
verwacht. 
 
-groep 5 en 6 worden om 08.30u op school 
verwacht, als groep lopen zij naar de 
Ontmoetingskerk om vanaf daar rond 09.10u 
te vertrekken. Zij worden rond 16.45u weer bij 
school verwacht. 
 
-groep 7 wordt om 08.30u op school verwacht, 
als groep lopen zij naar de scouting om vanaf 
daar rond 09.10u te vertrekken. Zij worden 
rond 16.45u weer bij de scouting verwacht. 
 
-De kinderen van groep 3, 4 en 5 gaan onder 
begeleiding door het park.  
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Goede doelen 
Tot het eind van de maand 
wordt gespaard voor de 
Stichting Oekroe, die 
kinderkampen organiseert 
voor kinderen uit Oekraïne. Zie 
Nieuwsbrief van 3 juni.  
 
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!! 

 
Groep 6b 

Vanaf maandag 14 juni zal juf Anniek niet meer 
voor de klas staan. Vanwege Covid-19  mag zij 
vanwege haar zwangerschap niet meer met 
grote groepen kinderen werken. Vanaf 
maandag zal juf Kelly voor de groep staan. Juf 
Anniek is wel gewoon op school en is dan van 
een afstand betrokken bij haar klas en zal 
andere werkzaamheden doen. 
Het zwangerschapsverlof gaat in de 
zomervakantie in.  
 

Doekoemunten 
De uitslag van de Doekoe munten bij de Coöp 
is bekend. We hebben een bedrag van € 215,-
opgehaald. Daarmee kunnen nu materialen 
besteld worden.  
 

Regels gymzaal 
Nu de zon zich meer laat zien en de 
temperatuur omhoog gaat is het de bedoeling 
dat er alleen gegymd wordt in speciaal 
daarvoor meegenomen kleding. Kleding (ook al 
is dit een korte broek) mag voor of na de gym 
niet op school gedragen zijn. Blote voeten mag, 
maar een gekneusde voet of omhoogstaande 
teennagels kan het gevolg zijn. Geen 
gymkleding = niet mee gymmen.  
 
 

Gevonden voorwerpen 
De gele kliko met gevonden kleding puilde uit. 
Alle shirts, broekjes, schoenen hangen/liggen 
in de aula. Wilt u uw kind vragen te kijken of er 
iets van hem/haar tussenhangt?  
Na volgende week zullen de kleren en 
schoenen in de kledingcontainer gegooid 
worden.  
Op Facebook en Instagram staat een filmpje 
van juf Trijnie waarin zij de gevonden 
voorwerpen bespreekt.  
 

 
Een hartelijke groet  

en een fijn weekend toegewenst door het 
team van De Duinroos! 

 
 

 


