
Nieuwsbrief   

(Wegens de maatregelen tegen het  
Corona virus kunnen er nog wijzigingen  

volgen in onderstaande data) 

Meivakantie 

27-04-2020 
tot en met 

08-05-2020 

Moederdag 10-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 

Dag na Hemelvaart  

(geen les) 
22-05-2020 

Pinkstervakantie 

31-05-2020 
tot en met 

01-06-2020 

Studiedag  

(groep 1 t/m 8 vrij) 
12-06-2020 

Vaderdag 21-06-2020 

KIJKavond,  

vanaf 18:30 uur 
24-06-2020 

Rapport mee 25-06-2020 

Laatste schooldag 02-07-2020 

Studiedag  

(groep 1 t/m 8 vrij) 
03-07-2020 

Zomervakantie 

03-07-2020 
tot en met 

16-08-2020 

BELANGRIJKE DATA: 

 

Meerwerf basisschool 

Thorbecke 

Californiëstraat 48 

1781 GN Den Helder  
 

 

 

 

Telefoon: 0223 615 398 

 

E-mail: 

administratie@thorbecke.meerwerf.nl  
 

2020 

Mei 

Terugblik april 2020 

April 2020, onze school is alweer zes weken dicht. Thuiswerken en  
thuisleren is een vast begrip geworden voor velen van ons.  

Samen maken we er het beste van en iedereen werkt hard om alles  
draaiend te houden: leerkrachten, administratie, directie, schoonmakers, 
leerlingen en ouders.  

Wij zijn ontzettend trots op iedereen! 

Op 21 april heeft het Kabinet besloten dat de basisscholen op 11 mei weer 
gedeeltelijk opengaan. Op dit moment beraadt het team van Thorbecke 
zich over hoe we dit op een zo goed mogelijk en veilige manier kunnen 
organiseren. Ons streven is u hierover morgen te informeren. 

Nu de school een langere tijd gesloten is geweest, is er in de afgelopen 
periode nieuwe leerstof aangeboden aan de kinderen. De leerkrachten zijn 
dagelijks druk bezig om hier leerpakketten en instructies voor te  
maken. Ook vindt er intensief (online en telefonisch) contact  
plaats met de kinderen. Dit vraagt veel van een ieder. Van de leerkrachten 
en van u. Naast de begeleiding van uw kind(eren), heeft u onder andere  
het huishouden en uw eigen werk. 

Mocht u vragen hebben zoals  ‘hoe moet ik het thuis regelen met het 
schoolwerk, hoe leg ik iets uit’, maar ook vragen als ‘wat doe ik als mijn 
kind niet aan het schoolwerk wil’, of ‘mijn kind is heel snel afgeleid, wat kan 
ik doen?’ of ‘hoe ga ik ermee om dat het gezin de hele dag thuis is?’. Als u 
over deze zaken een vraag heeft of u wilt uw gevoel delen, dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).  

Om elkaar goed op de hoogte te houden en elkaar te kunnen helpen, is het 
heel belangrijk dat u voor de leerkrachten bereikbaar bent. Zo komen we 
deze periode goed door. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.  
Voor nu: een fijne meivakantie, blijf veilig en let een beetje op elkaar. 
 

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN: 

- Schoolfruit - Schoolmelk 
- Scholierenveldloop - Schoolvoetbal 
- Eiertikwedstrijd - IEP groep 8 
- Koningsspelen + lunch - Zevenskoop 
- Schoolsportdag groep 8 - Week van het 
- Oudergesprekken/ rapport    Openbaar Onderwijs  
meegeven (info volgt later)   en bijbehorende 
- Avondvierdaagse   activiteiten 
- Musical groep 8 
- Schoolkamp/schoolreis groep 1 t/m 8 
 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

BEWEEGTIPS Vindt u in het wekelijkse  
bericht van Team Sport Service Den Helder, 
welke wij op Social Schools plaatsen. 

Tips: 

Onderstaande een overzicht  
van een aantal mededelingen  
ten aanzien van ons team. 
 
 
Pensioen! 

Juf Jacqueline van groep 1/2A  
gaat met pensioen!  

Wij zjin haar dankbaar voor  
de vele jaren dat zij bij ons  
gewerkt heeft. Een vast  
gezicht van onze  
school en we zullen  
haar missen! 

Juf Keshia en  
juf Romy zullen  
groep 1/2A  
blijven draaien. 
 
 
Zwangerschapsverlof 

Juf Monique van groep 
1/2B gaat per 15 mei met 
zwangerschapsverlof.  

Wij wensen haar alvast 
heel veel geluk en succes 
met de laatste weken  
van haar zwangerschap.  

Juf Ellen zal juf Monique 
tot de zomervakantie 
vervangen. 
 
 
Afscheid 

Helaas hebben wij in deze  
periode afscheid moeten  
nemen van juf Andrea  
en juf Tamara.  
Beide zijn fijne  
collega’s en we  
gaan ze missen. 

Mededelingen 
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Regenboog maken met skittles in 
heet water, Morgan gr 3 

Tuinieren, 
Bodhi gr 5 

26-apr Linn gr 8 

28-apr Lisa gr 3 

29-apr Elsabet gr 3 

2-mei Jairano gr 7 

3-mei Sophie gr 1/2A 

4-mei Jace gr 1/2B 

8-mei Bogdans gr 3 

 Jazzlyn gr 7 

9-mei Mylo gr 1/2A 

13-mei Dena gr 6 

14-mei Niges gr 1/2A 

17-mei Emilka gr 8 

 Loet gr 1/2B 

18-mei Izabella gr 1/2A 

19-mei Dave gr 1B 

22-mei Sam gr 3 

23-mei Jens gr 1/2B 

26-mei Deliva gr 1/2B 

3-juni Iris gr 6 

 Kate gr 6 

4-juni Jenaïro gr 1/2B 

6-juni Bodhi gr 5B 

7-juni Ky-Mani gr 4 

 A’Liania gr 1/2A 

  

Yuna gr 5 

Knutselen, Elise gr 5 
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Hopelijk hebben jullie allemaal genoten  
van de Paaspresentjes van de school! 

Onbeperkt digitale boeken lezen voor kinderen van 2 tot 12 jaar: 
tijdens de coronacrisis biedt www.digiboeks.nl dit gratis aan.  
Maak eenvoudig een account aan voor uw kind(eren) en start  
direct met lezen. U zit nergens aan vast. 

https://www.boekpakket.nl/account-aanmaken/ 


