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Mei

Meesters- en Juffendag
 Let op:

  - LEUK! We hebben een nieuwe informatiefolder 
    over onze school. Op woensdag 25 mei krijgen de 
    kinderen twee exemplaren mee naar huis, eentje 
    om zelf te houden en eentje om uit te delen!  

  - Dien verlofaanvragen (indien mogelijk) minimaal 
    6 weken voorafgaand aan het verlof in.

  - Op dinsdag 7 juni is er geen les, groep 1 tot en 
    met 8 is deze dag vrij. Het team van Duynvaerder 
    heeft dan een studiedag.

  - Bijlagen: 
    Flyers NK Stoepranden, HTC tennis, HCSC voetbal

Morgen is het meesters- en juffendag bij ons op school. 
Op deze dag vieren wij gezamenlijk onze verjaardagen 
en alle kinderen zijn natuurlijk uitgenodigd! 

Handig om te weten: 
Zij krijgen van ons iets te snoepen 
en te drinken, maar de lunch moet 
wel meegenomen worden van thuis. 

De kinderen mogen voor 
dit feestje allemaal verkleed 
naar school toe komen.

De op de jaarplanner vermelde Kiekeboek 
momenten zullen vanaf volgend schooljaar 

weer van start gaan.

 Meesters- en Juffendag

 Hemelvaartvakantie

 E-toetsen LVS,
 groep 1 tot en met 7

 Sportdag groep 8

 Pinkstervakantie

 Margedag,
 groep 1 tot en met 8 vrij

 NK Stoepranden

 KIJKmiddag

 Vaderdag

 FEESTweek
 (let op: datum is anders 
 dan in de jaarplanner)

 KIJKavond + rapport mee

 Laatste schooldag!

 Zomervakantie

25-05-2022

26-05-2022
tot en met
29-05-2022

30-05-2022
tot en met
14-06-2022

02-06-2022

04-06-2022
tot en met
06-06-2022

07-06-2022

08-06-2022

16-06-2022

19-06-2022

20-06-2022
tot en met
24-06-2022

11-07-2022

15-07-2022

16-07-2022
tot en met
28-08-2022

E-toetsen LVS, 
groep 1 tot en met 7
Aan het eind van het schooljaar maken de leerlingen van 
groep 3 t/m 7 toetsen van CITO. Ook de kleuters werken 
met hun leerkracht aan deze toetsen. Deze toetsen horen 
niet bij onze methodes, maar laten zien welke groei uw 
kind het afgelopen half jaar heeft gemaakt. De uitkomsten 
gebruiken wij vervolgens ook om ons onderwijs te evalueren 
en zonodig bij te stellen.

De toetsperiode is van 31 mei tot en met 14 juni. Het is 
prettig als u in deze periode afspraken voor uw kind buiten 
schooltijd kunt plannen. Het vraagt aan het eind van het 
schooljaar veel van de leerlingen en leerkracht als er 
toetsen moeten worden ingehaald op een later moment.

Mededelingen van de
Medezeggenschapsraad (MR) Proeflessen tennis van 

HTC voor groep 3, 4 en 5Schoolplein
Begin april hebben de leden van de MR vergaderd over 
algemene zaken op school. Het schoolplein was ook een 
belangrijk bespreekpunt. In 2022 zal er worden nagedacht 
over de mogelijkheden voor vernieuwing van het schoolplein. 
In 2023 volgt de uitvoering hiervan. Verdere informatie volgt.

Afscheid MR lid
Helaas gaat ons MR lid Valerie ons verlaten. Zij zat in de MR 
namens de oudergeleding. Met ingang van volgend schooljaar 
heeft zij geen kinderen meer bij ons op school zitten. 
Valerie: bedankt voor alles!

Verkiezingen voor nieuwe MR leden!
Wij zoeken een vervanger voor Valerie. Binnenkort volgen er 
verkiezingen en meer informatie hierover. 

Wilt u eens een vergadering bijwonen om te kijken wat u kunt 
doen voor onze school of wilt u informatie over de MR en wat 
deze doet? U bent altijd van harte welkom! U kunt ons bereiken 
via de e-mail: mrduynvaerder@meerwerf.nl

Stichting Meerwerf Basisscholen en 
sportvereniging HTC zijn vorig jaar een 
samenwerking aangegaan om de tennissport 
te promoten. HTC heeft de Meerwerf scholen 
gevraagd om een flyer rond te sturen, waarin 
proeflessen tennis worden aangeboden voor: 

- kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar 
  (groep 3, 4 en 5). 

- Kosten: €5,00 per kind. 

Let op: er is plek voor maximaal 32 kinderen. 
Aanmelding vooraf is verplicht! Zie de flyer 
voor verdere informatie. 

Kinderen kunnen zich aanmelden via:
jeugdcommissie@htcdenhelder.nl

w

Contactgegevens

IJsselmeerstraat 90
1784 MA Den Helder

0223 660 796

administratie@duynvaerder.meerwerf.nl

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



 

Eitjetik, 14 april Koningsspelen, 22 april
En onze kampioen is:

Shamso uit groep 8
Goed gedaan!

Grote Rekendag, 18 mei
Gisteren was het dan zover. De Grote Rekendag!

Een dag die voor iedereen in het teken stond van bouwavonturen. In elke klas 
werd op eigen niveau geleerd hoe rekenen terug komt bij het ontwerpen en 
bouwen van een huis. Leren wat een architect doet. Het maken van een 3D 
ontwerp van je eigen slaapkamer, een speelhuis in de tuin en een tiny house.

Een succesvolle, leerzame dag voor iedereen, waarbij de leerlingen in elke klas
betrokken waren. Dit was ook te merken aan de enthousiaste reacties van de 
kinderen: "we hebben de hele dag gespeeld" en "het was helemaal niet de 
hele dag achter de computer, het was juist leuk." Ook de foto's laten zien 
hoe leuk de Grote Rekendag was.

3D Straattekenen, 14 april
Op 14 april heeft groep 8 les gehad van Triade in 3D straattekenen.

Dit lijkt toch net echt?!


