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Bijbelse geschiedenis  
Paulus en Silas worden gevangen genomen, 
Handelingen 16:19-24 
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40 
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20 
 

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) 

 18 juni: werk- en 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 

18/06 Nick    gr. 7b 
20/06 Sven    gr. 3b 
20/06 Onyx    gr. 5b 
24/06 Nouaim    gr. 2a 
24/06 Noa    gr. 6a 
24/06 Emma    gr. 3a 
 

 

 Z6B 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

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!! 

 
 Gevonden voorwerpen 

Weinig kleren en gymschoenen zijn opgehaald. 
Juf Trijnie zal vandaag de achtergebleven 
kleding ophalen, wassen en naar  Stichting HOE 
brengen. Zo krijgt alles toch nog een goede 
bestemming en een tweede leven.  
 

 
 

Weg  
Het kan voorkomen dat kinderen thuis komen 
met een jas van een ander kind. Mocht dat het 
geval zijn, wilt u dan het betreffende 
kledingstuk weer meegeven aan uw kind? Het 
beste is om dan even een bericht via Parro naar 
de leerkracht te sturen zodat zij mee kan kijken 
waar het juiste jasje is.  
Wij raden u aan om de naam van uw 
zoon/dochter met een watervaste stift ergens 
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in het jasje te schrijven. Soms lijken jassen erg 
veel op elkaar en dan is een vergissing zo 
gemaakt en een kind doet zoiets niet bewust 
. 

18 juni 
Morgen hebben alle kinderen een extra vrije 
dag. De leerkrachten gebruiken deze 
ochtend/dag om aan taken te werken die nodig 
zijn om het schooljaar af te sluiten, zoals 
groepsplannen, leerlinggegevens bijwerken, 
bestelling maken voor het nieuwe schooljaar, 
etc.  
 

Schoolreisje 
Vanmorgen zijn de kinderen van groepen 3 t/m 
7 vertrokken. De eerste berichten bij het 
maken van deze nieuwsbrief zijn positief. Het is 
niet druk zodat de kinderen niet hoeven te 
wachten bij de attracties. Er is voldoende 
schaduw en er zijn gelukkig ook attracties die 
voor de nodige verkoeling zorgen.  
Fijn dat er zoveel ouders wilden rijden en/of 
een groepje begeleiden. Namens alle kinderen 
en leerkrachten bedankt! 
 

 
Een hartelijke groet en een fijn weekend 

toegewenst door het team van De Duinroos! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


