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Augustus

Start nieuw schooljaar!
Vacature MR ouderlid“CHIPS, de vakantie is alweer voorbij”. 

Ik hoop dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. 
Ondanks dat het weer in Nederland niet altijd mooi was, 
hoop ik dat het Meerwerf ijsje wel lekker heeft gesmaakt.

Aanstaande maandag 23 augustus beginnen we weer. Deze 
week is het team al volop bezig geweest. De klaslokalen zijn 
ingericht, de juffen en meesters zijn er klaar voor en alles 
klaar te leggen voor een goede start. Wij hebben er weer 
zin in om aan de slag te gaan en de kinderen veel te leren.

Denkt u nog aan de nieuwe schooltijden?

Ik wens iedereen een fijn schooljaar 2021-2022!

Juf Mariëlle

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
- Brief bestuurder Meerwerf basisscholen
- Beslisboom d.d. 14-07-2021
- Jaarplanner 2021-2022

Voor de komende 3 jaar zijn wij op zoek zijn 
naar een positief kritische ouderlid voor de 
Medezeggenschapsraad.

Binnenkort wordt er een vacature aan u verstuurd
via Social Schools. In de vacature zal ook de te 
volgen procedure beschreven staan. 

Lijkt het u leuk om aan te sluiten bij deze 
enthousiaste mensen, houdt dan onze
nieuwsbrieven in de gaten!

Onder voorbehoud van wijzigingen
(wegens Covid-19)

Groep 1 tot en met 3:
schone kleding mee

Informatiemiddag
(informatie volgt)

15-09-2021

Schoolfotograaf 21-09-2021 Ongelukjes kunnen gebeuren, op de wc, in de 
modder of met de verf. Wij hebben echter weinig 
verschoongoed en soms ook niet de goede maat. 

Wij vragen alle ouders van de kinderen in groep 
1 tot en met 3 om een setje schone kleding mee 
te geven aan uw kind. Dit kan in de normale rugtas 
of in een apart tasje die op school blijft hangen. 

Denk aan: een broek, shirt, sokken en ondergoed. 
Zo heeft uw kind altijd zijn of haar eigen passende 
verschoning mee.

Prinsjesdag 21-09-2021

NIO groep 8 23-09-2021

Maatregelen Covid-19School project: 
Worden wat je wil

27-09-2021
tot en met
15-10-2021 Om meteen duidelijkheid te geven over de start van het nieuwe 

schooljaar, heeft Meerwerf besloten dat de maatregelen van 
voor de zomervakantie gehandhaaft blijven tot in ieder geval 
20 september. Dit geldt voor alle Meerwerf scholen. Zo proberen 
we de risico's te minimaliseren.

Kort samengevat betekent dit: 
- 1,5 meter afstand houden
- Thuishouden van kind volgens de laatste beslisboom (zie bijlage)
- Zo min mogelijk ouders in de school en door gespreide ingangen 
naar binnen en naar buiten. Binnenkort informeren wij u hier 
verder over.

Dag van de Leraar 05-10-2021

Start Kinderboekenweek,
thema: Worden wat je wil

06-10-2021

JeugdSportFonds JeugdCultuurFonds

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

Het JeugdSportFonds (JSF) 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 in totaal een maximum 

van € 225,00 per kind per jaar). Op hun website staat verdere info: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Voorwaarden in het kort: vergoedingen worden rechtstreeks 
aan de sportvereniging of winkel voldaan, aanvragen dienen 
elk seizoen opnieuw te worden gedaan en het moet een sport 
in groepsverband betreffen met een structureel karakter. 

Een aanvraagformulier kunt u opvragen (via Social Schools) 
en inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Het JeugdCultuurFonds (JOC), biedt vergoedingen 
voor bijvoorbeeld de schoolreisbijdrage, muziekles 
of cursussen op Triade. Klik op hun website voor meer 
informatie en voorwaarden:
https://www.jocdenhelder.nl/informatie/

Een aanvraagformulier voor het JeugdCultuurFonds 
kunt u opvragen (via Social Schools) en inleveren bij 
meester Edwin (groep 8).

Let op: dien uw aanvragen zo snel mogelijk in! 
Verwerking van de aanvragen duurt doorgaans 
vrij lang bij het JeugdCultuurFonds.



Schooljaar 2021-2022
- In de eerste schoolweek zal er een 
  luizencontrole plaatsvinden.
- We kunnen weer gymmen! Geeft u de 
  gymspullen (in een tas) mee aan uw kind?

Klassenverdeling Rookvrije school
Groep 1/2A

Groep 1/2B

Greta Kommers (ma-di-wo-do)
Dieuwke Medendorp (vrij)
Amber Vermeulen (ma tot en met vrij)

Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij.
Scholen zijn verplicht om hun schoolterrein rookvrij te maken.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf eerder gaan
roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen 
van meeroken. Veel scholen hebben daarom een rookvrij schoolterrein. Bij onze school
zijn ook bordjes geplaatst.

Wij verzoeken u om ons te helpen bij het realiseren van een rookvrij schoolterrein 
en niet te roken in de directe omgeving van onze school.

Groep 1/2A en 1/2B krijgt extra ondersteuning van Dieuwke Medendorp.

Groep 3

Groep 4

Mark Dekker (ma-di-do-vrij)
Dieuwke Medendorp (wo)
Manon Apeldoorn (ma-di)
Cheryl van Dijke (wo-do-vrij)

Groep 3 en 4 krijgt extra ondersteuning van Cheryl van Dijke.

Groep 5
Groep 6

Denise Vu (ma tot en met vrij)
Iris Bekkenk (ma tot en met vrij) Wijzigingen?

Groep 5 en 6 krijgt extra ondersteuning van Charles Holtslag.
Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens?

Bijvoorbeeld: een wijziging in uw gezin, woonadres, contactgegevens of medische 
informatie over uw kind, die wij zouden moeten weten?

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina) via Social Schools, 
telefonisch of stuur een e-mail naar: administratie@duynvaerder.meerwerf.nl.

Groep 7

Groep 8

Regina van Hoek (ma-di-wo)
Claudia van Linge (do-vrij)
Edwin Volder (ma-di-wo)
Karin Hoornsman (do-vrij)

Groep 7 en 8 krijgt extra ondersteuning van Regina van Hoek en Claudia van Linge.

Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent
Interne begeleiding
Administratie
Directie

Tamara Kok
Sam van Baarsen
Gerdien Koren
Galina Elzinga
Mariëlle Spelt

Contact
Afmelden
Af- of ziekmeldingen van uw kind horen wij heel graag telefonisch tussen:
08:00 en 08:30 uur.

Voicemail
Zijn wij telefonisch niet bereikbaar? Laat dan een voicemailbericht achter. Spreek
duidelijk uw vraag/ mededeling, uw naam, telefoonnummer en de naam van uw 
kind en zijn of haar groep in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Verlofaanvragen
Mocht uw kind onverhoopt een dag niet aanwezig kunnen zijn: vraag dan ruim van 
tevoren een verlofaanvraagformulier bij de directie of bij de administratie.

Vragen over uw kind?
De leerkracht is uw aanspreekpunt. Al uw vragen kunt u altijd stellen aan de leerkracht
van uw kind, via onze schoolapp Social Schools. De leerkracht zal u eventueel verwijzen
naar iemand anders in de school.

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur

Vanaf dit nieuwe schooljaar starten we met bovenstaande (aangepaste) schooltijden. 
De schooltijden zijn anders dan u gewend bent. Denkt u op tijd aan eventuele wijzigingen
in uw werk en of opvang?

Bewegingsonderwijs
Groep 1-2
Groep 3 tot en met 8

Iedere dag (binnen of buiten)
Dinsdag en vrijdag

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

16-10-2021 tot en met 24-10-2021
25-12-2021 tot en met 09-01-2022
19-02-2022 tot en met 27-02-2022
16-04-2022 tot en met 18-04-2022
23-04-2022 tot en met 08-05-2022
26-05-2022 tot en met 29-05-2022
04-06-2022 tot en met 06-06-2022
16-07-2022 tot en met 28-08-2022

Roostervrije dagen
Maandag 6 december
Woensdag 16 maart
Vrijdag 15 april
Dinsdag 7 juni

Groep 1 tot en met 8
Groep 1 tot en met 8
Groep 1 tot en met 8
Groep 1 tot en met 8


