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E-mail:  
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(Wegens de maatregelen tegen het 

Corona virus kunnen er nog wijzigingen 

volgen in onderstaande data) 

 

Alternatieve  08/09/2020 

Informatiemiddag  

Geen Kiekeboek 08/09/2020 

NIO 10/09/2020 

MR vergadering 15/09/2020 

Schoolfotograaf 15/09/2020 

Prinsjesdag 15/09/2020 

Start Kinderboekenweek 30/09/2020 

Dag van de Leraar 05/10/2020 

Oudergesprekken 05/10/2020 

  tot en met 

  08/10/2020 

Herfstvakantie 10/10/2020 

  tot en met 

  18/10/2020 

 

Nieuwsbrief  

September 

2020 

Op 8 september zou de eerste Kiekeboek voor  
dit schooljaar plaatsvinden voor de kinderen  
en ouders van groep 1 en 2. Dit kan helaas  
niet doorgaan wegens de Corona maatregelen.  

 

Wat is Kiekeboek?  

In de aula van onze school zetten wij bij  
elk Kiekeboek moment allerlei boekjes en  
speelgoed neer die u voor drie weken mee  
mag nemen naar huis, om samen met uw  
kind in te lezen of om samen met uw kind  
mee te spelen.  

Na het inleveren van de geleende spullen,  
mag u opnieuw iets uitkiezen om te lenen.  

Onze school wil met allerlei projecten de taal  
stimuleren en daar kan Kiekeboek een  
belangrijke bijdrage in leveren. 

W: https://duynvaerder.meerwerf.nl/ 

F: https://www.facebook.com/Duynvaerder/ 

Wij vinden het belangrijk om u te informeren  
over het onderwijs dat gegeven wordt aan  
uw kind.  

De eerste informatiemiddag van dit schooljaar  
zal echter wel op andere wijze ‘coronaproof’  
worden georganiseerd, namelijk: digitaal. 

Een dag vóór de informatiemiddag (maandag  
7 september), zal de leerkracht van uw kind,  
tussen 15:00 en 16:00 uur, via Social Schools  
een PowerPoint presentatie aan u toesturen.  

Mocht u als ouder daarna nog vragen hebben,  
dan kunt u deze tijdens de digitale informatiemiddag 
op dinsdag 8 september aan de leerkracht stellen,  
via Social Schools tussen 15:00 en 16:00 uur. 

Informatiemiddag 8 sept Geen Kiekeboek 

Gedurende een schooljaar vieren wij een aantal feesten zoals Sinterklaas  
en Kerst. Ook vinden er schoolactiviteiten plaats, zoals een informatiemiddag,  
schoolfotograaf en de Kinderboekenweek.  

We willen u erop attenderen dat we voorlopig per activiteit zullen bekijken  
of er aanpassingen gedaan moeten worden, die alles te maken hebben met  
de Corona voorschriften.  

U merkt dit bijvoorbeeld al aan het feit, dat u de school niet in mag als ouder.  
Het kan dus zijn dat dingen anders gaan dan voorheen. Dit vraagt om begrip van  
u en de kinderen. We willen tenslotte dat iedereen gezond blijft en niet ziek wordt!  

De veranderingen geven wij aan u door in de Nieuwsbrief of via Social Schools.  

Bij deze nieuwsbrief sturen wij ook een brief van het bestuur met de laatste  
informatie over hoe om te gaan met alle Corona voorschriften en maatregelen  
binnen de scholen van Meerwerf (zie bijlage). 

Aanpassing schoolactiviteiten 



De Kinderboekenweek start op 30 september,  
met dit jaar als thema:  

 

‘ En toen? ’ 

 
Er zal worden teruggegaan in de tijd. Boeken brengen  
de geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van  
vroeger tastbaar wordt. 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te  
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het 
lezen van boeken! Kinderen voor Kinderen hebben ook 
een liedje geschreven over het thema van dit jaar.  

Mocht u het leuk vinden om deze samen met uw kind
(eren) te beluisteren, klik dan op deze link:  

https://www.youtube.com/watch?

Kinderboekenweek 
 

Waarom is het zo belangrijk om te  

zingen, te vertellen of voor te lezen? 

 Omdat het gevoel voor taal daardoor 
spelenderwijs ontwikkeld wordt. 

 Het levert gezellige en knusse  
momenten op. 

 De wereld van jonge kinderen wordt  
daardoor groter. 

 Het helpt kinderen om nieuwe indrukken 
of gevoelens te verwerken en het  
stimuleert de fantasie. 
 

Wanneer kinderen iets ouder zijn: 

 Helpt het de luistervaardigheid en het 
concentratievermogen te ontwikkelen. 

 Geeft het een extra stimulans om  
mee te denken over hoe problemen  
aangepakt kunnen worden. 

 Ontstaat er een gunstig effect op het  
zelf leren lezen en maakt het kinderen 
vertrouwd met allerlei soorten verhalen 
en verhaalpatronen. 
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Op dinsdag 15 september komt de schoolfotograaf 
weer bij ons op school om prachtige foto’s van uw  
kind(eren) te maken.  

Ook worden er broertjes/ zusjes foto’s gemaakt  
van de kinderen die bij ons op school zitten. De  
foto’s zullen onder schooltijd gemaakt worden.  

Wanneer de foto's gereed zijn, ontvangt u van ons 
verder bericht over de bestelling en de betaling van  
de foto's. 

In verband met de Corona maatregelen is er dit  
schooljaar geen mogelijkheid om met broertjes en  
zusjes van andere scholen op de foto te gaan. 

Schoolfotograaf 

18-09 Niyaal gr 1/2B 

19-09 Quinn gr 6 

21-09 Alyssa gr 4 

26-09 Mustafa gr 4 

 Lorena gr 6 

27-09 Rizuley gr 6 

 Riyan gr 1/2A 

01-10 Metkel gr 4 

02-10 Jamey gr 7 

03-10 Shasma gr 4 

07-10 Jeveayra gr 1/2A 

09-10 Shelly gr 4 

10-10 Keyf gr 1/2B 

08-09 Jill gr 1/2A 

 Mohammed gr 6 

09-09 Stijn gr 5 

10-09 Shurnic gr 7 

14-09 Rosalina gr 6 

15-09 Colin gr 7 

01-09 Awet gr 6 

04-09 Finn gr 3B 

06-09 Dax gr 4 

07-09 Eviënna gr 1/2B 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s

