
2021-2022

December

Fijne feestdagen
 Let op:

  - Op maandag 6 december is groep 1 tot en met 8
     vrij vanwege een studiedag van het team.

  - In verband met de veiligheid hebben we vanaf 
    dinsdag 7 december onze eindtijden aangepast 
    voor groep 1 tot en met 4 . U heeft hierover een 
    bericht ontvangen in Social Schools. Eindtijden:
 
       Groep 1/2A en 1/2B om 13:50 uur
       Groep 3 en 4 om 13:55 uur
       Groep 5 tot en met 8: geen wijzigingen.

  - Denkt u nog aan het betalen van de 
ouderbijdrage?

Het jaar 2021 was opnieuw een bewogen jaar. Samen 
hebben we ervoor gezorgd dat het onderwijs aan uw 
kind(eren) door kon blijven gaan. Zowel op afstand, als 
fysiek. Wij willen u bedanken voor al uw medewerking. 
Zonder u was dit niet gelukt!

Het blijft een spannende tijd en wij hopen dat een ieder
gezond mag blijven. 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe!

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

06-12-2021

Kiekeboek 21-12-2021

Kerstviering,
van 17:00 tot 18:30 uur

15-12-2021

Kerstviering, verplaatst!
Pyjamadag en oliebollen! 16-12-2021 De kerstviering stond in de jaarplanner vermeld op 

woensdag 22 december. In verband met de vele 
ontwikkelingen in de maatregelen tegen Covid-19, 
hebben wij ervoor gekozen om de kerstviering één 
week eerder te vieren, namelijk op:

Woensdag 15 december 
van 17:00 tot 18:30 uur
(uiteraard conform 
maatregelen RIVM).

De viering zal in de eigen 
groep gevierd worden, met 
een heerlijke en gezellige 
broodmaaltijd. Kom in je 
mooiste outfit gekleed..!

Geeft u voor woensdag 15 december de 4 b’s mee 
(bord, beker, bestek, bakje) aan uw kind? Schrijf hierop 
de naam van uw kind, zodat deze niet kwijtraken.

De broodmaaltijd wordt geregeld voor de kinderen. 
In verband met Covid-19 mogen er helaas geen 
(zelfgemaakte) hapjes door de kinderen worden 
meegenomen. 

Kerstvakantie
25-12-2021
tot en met
09-01-2022

PyjamadagToetsweken,
groep 1 tot en met 8

17-01-2022
tot en met
28-01-2022

Na een kerstviering heb je toch 
gewoon zin om de heeele dag in 
pyjama te zijn..? Nou, dat kan! 

Donderdag 16 december 
mag je namelijk in jouw 
allermooiste pyjama 
naar school toe komen! 

Misschien heb je wel 
een onesie? Of 
fantastische sloffen?

Kiekeboek 18-01-2022

Rapport mee 24-01-2022

Voorleesontbijt 26-01-2022

Kiekeboek 15-02-2022

Verkleedfeest 18-02-2022

Soep maken met groep 4
Op dinsdag 23 november heeft groep 4 
samen een heerlijke groentesoep gemaakt, 
in het kader van 'gezond eten'. 
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Contactgegevens

IJsselmeerstraat 90
1784 MA Den Helder

0223 660 796

administratie@duynvaerder.meerwerf.nl

www.duynvaerder.meerwerf.nl
https://nl-nl.facebook.com/duynvaerder

        
      'De kinderen hebben
      eerst alle groente
      (voorzichtig) zelf
      gesneden en toen
      de soep klaar was,
      hebben ze er met
      elkaar lekker van
      gesmikkeld.'



 


