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21-10-2019 
tot en met 

25-10-2019 
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Nieuw schooljaar 

Schooljaar 2019-2020 is begonnen, de vakantie 
verhalen zijn verteld en de eerste week zit er al 
op. We hopen dat jullie een fijne vakantie heb-
ben gehad en dat jullie ook zin hebben in dit 
nieuwe schooljaar. 

In de vakantie is er hard gewerkt aan het nieuwe 
inrichtingsconcept op Thorbecke en SKDH. Er is 
gewerkt aan een kleuterplein, een tienerplein, 
een BSO honk en diverse functieruimten. 

Dit alles gerelateerd aan de psychologische  
basisbehoeften van het kind en de toekomst 
gerichte vaardigheden. We zijn trots op het  
resultaat en danken iedereen voor hun hulp! 

Adoptieschool 

Om meer kinderen uit Den Helder en de regio kennis te 
laten maken met theater in de Kampanje heeft de Kampanje 
het project 'de Kampanje adoptieschool' opgestart. Het 
schooljaar 2019-2020 is onze school gekozen als  
adoptieschool. Hier zijn we uiteraard heel blij mee! 

Wat krijgt de adoptieschool? 

- Alle groepen mogen gezamenlijk een kindervoorstelling  
in de Kampanje bezoeken. Dit zijn voorstellingen uit het 
reguliere aanbod. Ouders komen in aanmerking voor een 
reductiekaart. 
- De Kampanje geeft rondleidingen aan de groepen 
- Er mag een voorstelling gegeven worden in één van  
de theaterzalen. 
- Er bestaat een mogelijkheid om interviews te houden  
met medewerkers van het theater en indien mogelijk  
met acteurs. 

Binnenkort zijn er informatieavonden in de groep 
van uw kind: 

Groep 1 & 2 09-09-2019 
 3 & 4 10-09-2019 
 5 & 6 11-09-2019 
 7 & 8 12-09-2019 

Op deze avond wordt u uitgebreid geïnformeerd  
over het onderwijs dat gegeven wordt aan uw kind. 
Deze avond is belangrijk voor u en de kinderen.  

Wij nodigen u daarom van harte uit om te komen! 

De informatieavonden beginnen om 19:00 uur  
en zijn ongeveer om 19:30 uur afgelopen.  

Informatieavonden 

JeugdSportFonds/ JeugdCultuurFonds 

Na de herfstvakantie begint periode 1 van het JeugdSportFonds (JSF). Deze organisatie geeft sportkansen  
aan gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging (dit geldt voor vergoeding van 
de contributie en in bepaalde gevallen ook de sportattributen tot een maximum van € 225,00 per kind per jaar).  

De voorwaarden: vergoedingen worden rechtstreeks aan de sportvereniging of winkel voldaan en moeten  
ieder seizoen/ jaar opnieuw aangevraagd worden. De sportactiviteit moet een sport zijn die in groepsverband 
wordt gespeeld, met een ‘structureel karakter’. 

U kunt uw aanvraagformulier ophalen en inleveren bij de administratie (Galina).  
Zij zorgt ervoor dat uw aanvraag wordt doorgestuurd aan het JeugdSportFonds.  
 
Let op: 
Er bestaat een vergelijkbare regeling, namelijk het JeugdCultuurFonds (JOC), voor bijvoorbeeld muziekles of 
cursussen op Triade of voor de schoolreisbijdrage (niet voor de bijdrage aan het ouderfonds). Zie de volgende 
link voor meer informatie over de vergoedingen en voorwaarden: https://www.jocdenhelder.nl/informatie/. 

 Voor een JOC aanvraag kunt u ook terecht bij onze administratie. Dien een JOC  
 aanvraag zo snel mogelijk in. Verwerking van de aanvragen duurt doorgaans vrij  

 lang bij het JeugdCultuurFonds. 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 



Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 1 week 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 2 weken 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 1 week 

Paasvakantie 12-04-2020 t/m 13-04-2020 1 schooldag 

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 2 weken 

Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020 2 schooldagen 

Pinkstervakantie 31-05-2020 t/m 01-06-2020 1 schooldag 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020 6 weken 
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De klassenverdeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt. 
Voor de zomervakantie hebben de leerlingen al kennis kunnen 
maken met de nieuwe groep en leerkracht. 

Groep 1/2A: Juf Jacqueline en juf Keshia 
Groep 1/2B: Juf Yvonne en juf Monique 
Groep 3:  Juf Suzan en juf Luciënne 
Groep 4:  Juf Elles en juf Trudy 
Groep 5A:  juf Margreet en juf Margriet 
Groep 5B:  juf José 
Groep 6:  meester Lars en juf Petra 
Groep 7:  juf Anneke en juf Margriet 
Groep 8:  meester Henk en juf Cindy 

Een plattegrond van de nieuwe indeling van de klassen vindt u in 
de hal van onze school! 

Klassenverdeling 

Vakanties en extra vrije dagen 

Voorlopige gymdagen: 

 Maandag groep 5 
 Dinsdag  groep 3 
 Vrijdag  groep 4, 6, 7 en 8 

De kleuters bewegen buiten en in het speellokaal.  

Bewegingsonderwijs 

Maandag   08:30 tot 14:15 uur 
Dinsdag   08:30 tot 14:15 uur 
Woensdag  08:30 tot 12:30 uur 
Donderdag  08:30 tot 14:15 uur 
Vrijdag  08:30 tot 14:15 uur  

Let op: af– of ziekmeldingen van uw kind horen  
wij heel graag tussen 08:00 en 08:30 uur! 

Schooltijden 

Informatie 2019-2020 

Afwijkende schooltijden: 

- Op 19 en 20 december 2019 gaan alle kinderen tot 12:00 uur naar 
school (in verband met de kerstviering). 

Extra vrije dagen (op deze dagen is groep 1 tot en met 8 vrij): 

- maandag 23 september 2019 
- maandag 24 februari 2020 
- woensdag 11 maart 2020 
- vrijdag 12 juni 2020 (de dag na de avondvierdaagse optocht) 
- vrijdag 3 juli 2020  

     

VERJAARDAGEN: 

25-aug Sien gr 1/2B   13-sept Bo gr 6 

27-aug Sophia gr 4   15-sept Tommy gr 8 

29-aug Lia gr 5A   18-sept Maaike gr 8 

2-sep Kiana gr 4   20-sept May gr 6 

  Jorden gr 6   22-sept Sophie gr 5B 

3-sep Damian gr 1/2A   23-sept Day gr 1/2A 

4-sep Jaycee gr gr 4   25-sept Yari gr 7 

5-sep Graciela gr 8   27-sept Mick gr 5A 

6-sep Yasmina gr 6    29-sept Benthe gr 5B 

7-sep Lyndy gr 6   01-okt Sam gr 3 

Belangrijk! 

Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens? Bijvoorbeeld: een wijziging  
van uw woonadres, contactgegevens of medische informatie over  
uw kind die wij zouden moeten weten?  

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina)  
of stuur een e-mail naar: administratie@thorbecke.meerwerf.nl. 

Wij willen u vragen om (voor zover mogelijk) lopend naar  
de school te komen. Dit in verband met de veiligheid van uw 
kind.  

Mocht u wel op de fiets komen, dan vragen wij u om via de zij 
ingang het schoolplein op te gaan en de fiets daarna in de 
fietsenstalling te plaatsen (kleinere fietsen: langs het lage 
muurtje, grotere fietsen: tegen de school aan).  

Let op: wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of 
beschadigingen. Alvast vriendelijk bedankt! 

Huishoudelijke mededeling 


