
 

 

Informatiebrief  
schooljaar 2020 – 2021 

 

 
Welkom op school! 

 
Ons adres:  
Nieuweweg 3 
1782 AZ Den Helder 

Heeft u een vraag? 
U bent welkom! 

Kom binnen. 
 
U kunt ook bellen via 0223 614741 
Mailen kan via directie@villakakelbont.meerwerf.nl. 

 
Heeft u een belangrijke vraag voor de leerkracht?  
Maak dan eerst een afspraak. 

Uw kind zit in groep 
De naam van de leerkracht is 

Is uw kind ziek? Bel ons!  
Heeft u een afspraak? Laat het ons weten. 
Het is belangrijk dat wij weten waar uw kind is. 
 

0223 614741 
Heeft uw kind een probleem? Kom naar school. 
Wij luisteren en helpen waar dit kan. 
 
De schoolmanagers zijn Anne en Wietske. 
De naam van de intern begeleider is Meïrah. 

De school is open op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
De school start om 8.30 uur. 
De school eindigt om 14.00. 

Gaat u verhuizen? 
Laat het ons weten!  
U krijgt van ons papieren voor de volgende school. 
 
Wisselt u van telefoonnummer? Zeg het ons. 
Wij willen u graag kunnen informeren. 

Is uw kind 9 jaar of jonger? 
U moet uw kind zelf brengen! 

Dat is wel zo veilig. 
 

Mag uw kind met een andere volwassene mee? 
Laat het ons weten!  

Om 10.30 en om 12.30 eten en drinken wij.  
 
Wilt u zorgen dat uw kind fruit, een gezonde lunch en 
genoeg drinken mee heeft? 
 

De school is dicht op de volgende dagen: 
 
Herfstvakantie  10/10/2020 t/m 18/10/2020 
Kerstvakantie  18/12/2020 t/m 03/01/2021 
Voorjaarsvakantie 20/02/2021 t/m 28/02/2021 
Paasvakantie   03/04/2020 t/m 05/04/2020 
Meivakantie  26/04/2021 t/m 07/05/2021 
Pinkstervakantie  22/05/2021 t/m 24/05/2021 
Zomervakantie   10/07/2021 t/m 22/08/2021 

Studiedagen: 
(Op deze dagen is de school ook dicht) 
 

9/10/2020 
6/11/2020 
19/3/2021 
14/5/2021 
15/5/2021 
09/07/2021 



 

 

 

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw kind veilig op school komt  
en weer veilig thuis komt.  
 

Is uw kind jonger dan 9 jaar?  
Breng uw kind naar school!  
 
Kan u uw kind niet brengen of heeft u of uw kind hulp nodig bij het leren fietsen?  
Vrijwilligers van Mee/de Wering staan voor u klaar om samen te oefenen.  
Laat het ons weten als u dit nodig heeft. 
 

Gaat uw kind met de taxi naar school?  
Als uw kind ziek is of een afspraak heeft moet u zelf de taxi bellen. 
Het nummer is: 
 
0318 623500 
 

 

 
Heeft u een religieuze feestdag?  

Of een feest of verdrietige gebeurtenis in de familie? 
 

Als uw kind hierdoor niet naar school kan, moet u hiervoor vrij vragen.  
Vraag een formulier bij de directeur. 

 

Uw kind blijft minimaal 40 weken (1 schooljaar) bij ons op school. 
Uw kind leert bij ons de Nederlandse taal. 
Ook zorgen wij ervoor dat uw kind goed mee kan doen met de andere lessen. 
Pas na 40 weken is het mogelijk om naar een andere school te gaan. 
Dit doen we in het belang van uw kind! 

Wilt uw kind op zwemles of op een andere sport?  
Op muziek, dans of tekenles? 

 
Als u in de gemeente Den Helder woont kunnen wij u helpen  

bij de aanvraag voor het sport- of cultuurfonds.  
Vraag het aan de juf of meester van uw kind.  

 
In Schagen en Hollands Kroon kunt u hiervoor terecht bij de gemeente. 

Lezen is belangrijk! 
Wilt u thuis ook oefenen? 
Maak uw kind lid van de bibliotheek! 
Voor kinderen is dit gratis. 
De leerkracht van uw kind kan helpen met de aanvraag van een pas. 

Like onze school op facebook: 
Facebook.com/basisschoolvillakakelbont 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyqea9nInhAhWCmbQKHZDPBAsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl-nl.facebook.com/&psig=AOvVaw3xZ83dmvHo6vhP0wugxxFj&ust=1552913698980394


 

 


