
 

 

 

Thijsseschool 
 

Nieuwsbrief 27 augustus 2019 

 

Schoolvakanties en vrije dagen 
2019 - 2020 
 
Vakanties 
Herfstvakantie       19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie        21-12-2019 t/m 05-01-2020 
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020 
Paasvakantie        11-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie          25-04-2020 t/m 10-05-2020 
Hemelvaart           21-05-2020 t/m 24-05-2020 
Pinkstervakantie   30-05-2020 t/m 01-06-2020 
Zomervakantie     04-07-2020 t/m 16-08-2020 
 
Vrije dagen 
woensdag 20-11-2019  Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 
vrijdag 20-12-2019       Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 
maandag 03-02-2020   Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 
woensdag 11-03-2020  Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 
vrijdag 03-07-2020       Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 

 
Schaken   
Afgelopen schooljaar heeft de 
Thijsse meegedaan met het 
schaaktoernooi, wegens groot 
succes doen wij dit jaar weer mee. 
Vrijdag 5 september komt Willem 
om de kinderen te 
enthousiasmeren. Mocht uw kind mee willen doen met 
schaken,dan kunt u uw kind opgeven om elke 
vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 15:00 uur schaakles te 
volgen bij Willem. 

 

Voorschoolse opvang 
De school wordt om 08:20 uur geopend door de 
leerkracht. Moet u eerder naar uw werk en heeft u 
voorschoolse opvang nodig? BSO Thijsse is gevestigd 
in ons schoolgebouw. 
U kunt zich opgeven bij Newt de Wit. 
 

 
 
 
 

Belangrijke Data 
 

2 september Schoolfotograaf 

4 september Schooljudo 

9 september Schoolzwemmen 

 

Verjaardagen 
 

29 augustus Chiranel Kater 

26 september Djayden Vermeer 

28 september Indy Weijdert 

29 september Aleeza Rosenmuller 

30 september Destiny Lobbers 

 

 
Welkom! 
Zefanja, Delano, Djason, Djayden, James, Romee en 
Aleeza zijn nieuw bij ons op school. 
 
Ook mogen wij dit schooljaar nieuwe leerkrachten 
welkom heten: Rachel Kraak, Myrna Schippers, Dennis 
van Schie en Wietske Wijnants. U bent altijd van harte 
welkom om kennis te maken. 
 

 
 



 
Gedicht 
Stichting Herdenkingsstenen in Den Helder herdenkt 4 
september onze Joodse stadsgenoten die omgekomen 
zijn in de Tweede Wereldoorlog. 
 
Twee leerlingen van onze school zullen een gedicht 
voordragen. Op de website van 
herdenkingsstenen.denhelder.nl vindt u alle informatie 
over de tijd en locatie. 
 

Getal en Ruimte Junior 
Wij starten met een nieuwe rekenmethode: Getal en 
Ruimte junior.  
Deze methode  heeft de volgende voordelen: 
Veel aandacht: één onderwerp per week en iedere dag 
klassikale instructie 

● Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende 
rekenstrategieën 

● Eigenaarschap: uitleg in het leerlingmateriaal en 
Feedback op Maat 

● Uitdaging voor meerkunners  
Deze methode biedt een doorlopende leerlijn met het 
voortgezet onderwijs. U mag altijd even in de klas 
komen kijken. 

 

 
Schoolzwemmen? 
9 september starten wij 
met schoolzwemmen. 
Als u zich heeft 
opgegeven, wilt u dan 
zwemkleding en een 
handdoek meegeven? 
Voor meer informatie over 
schoolzwemmen kunt u 
altijd bij ons terecht. 
 

Activiteiten in De Viskom 
 

2 september Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

4 september gym voor 50+ 09:30-10:30 

4 september Salsa 19:00 uur  - 22:00 uur 

6 september Klaverjassen 20:00 uur tot 23:45 uur 

9 september Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

 

De Vreedzame School 
Blok 1: ‘We horen bij elkaar’. Alle groepen van de school starten meteen aan het begin van het schooljaar met de 
lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 
geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de 
inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk 
kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar 
waarderen. Ze leren over ”opstekers” en “afbrekers”. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking 
over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een 
“afbreker”. Het is een onaardige, negatieve 
opmerking over iemand. De ander krijgt er 
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De 
kinderen leren dat iedereen zijn mening moet 
kunnen uiten en verdedigen en iedereen 
respect moet hebben voor de mening van 
anderen Om de sfeer direct goed neer te zetten 
hebben de kinderen de eerste twee weken 
iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de 
andere blokken hebben de kinderen iedere 
week één les. 
 
 

  



 

 

 

 

Meerwerf Basisschool Dr. Jac. P. Thijsse 
Stakman Bossestraat 39 
1781 SW Den Helder 
0223-613772 
 
directeur@jpthijsse.meerwerf.nl  
administratie@jpthijsse.meerwerf.nl 
 
https://thijsse.meerwerf.nl/ 
 

Klik hier en  
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