
 

 

 

Meerwerf basisschool Duynvaerder 

Postbus 270 

1780 AG Den Helder 

 

E-mail:  

administratie 

@duynvaerder.meerwerf.nl 

 

Kerstlunch 16/12/2020 

Kerstvakantie 19/12/2020 

  tot en met 

  03/01/2021 

  

Kiekeboek 05/01/2021 geannuleerd 

  

Start toetsen gr 1-8 11/01/2021 

KIJKavond 25/01/2021 

(onder voorbehoud) 

Rapport 1 mee 25/01/2021 

Start Nationale 20/01/2021 

Voorleesdagen 

Studiedag, 27/01/2021 

groep 1 tot en met 8 vrij 
  

Kiekeboek 02/02/2021 geannuleerd 

  

Verkleedfeest 12/02/2021 

Voorjaarsvakantie 20/02/2021 

  tot en met 

  28/02/2021 

 

Nieuwsbrief  

December 

2020 

Kerstlunch! 

Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben we besloten de kerstviering overdag in plaats van in de avond te 
vieren. Op woensdagmiddag 16 december, direct na schooltijd, zal elke groep een gezellige kerstlunch hebben 
met elkaar (rekening houdend met de voorschriften van het RIVM). Om 14:30 uur kunnen de kinderen weer  
worden opgehaald. 

Hier wordt een feestelijke activiteit van gemaakt en de kinderen mogen natuurlijk in hun mooiste kerstoutfits  
naar school toe komen. De dag na de kerstlunch, donderdag 17 december, mag iedereen in pyjama naar school! 

Ook vragen wij u om uw kind voor woensdag 16 december de 4 b’s mee te geven (bord, beker, bestek, bakje),  
met daarop de naam van uw kind.  

De dag na de kerstviering worden alle kinderen van de school verwend met een heerlijke oliebol,  
gebakken door Debbie Gruijs, Daniëlle Hertogh en Ayesha Smits (buiten school om, zijn oliebollen  
ook op bestelling verkrijgbaar bij deze dames). 

De Sintviering is alweer voorbij.  

Het feest begon al op 26 november,  
toen alle kinderen een kleinigheidje 
kregen in de schoen, of verstopt! 

Op donderdag 3 december is de  
Sintviering door alle groepen gevierd. 
Elke groep heeft in de aula een eigen 
sinterklaasfeestje gehouden, samen  
met Sinterklaas.  

 

Sintviering 

Er is in onze medezeggenschapsraad een  
plaats vrijgekomen in de oudergeleding. 

Wij zijn dan ook op zoek naar een ouder, die,  
net als wij, positief, enthousiast en kritisch  
mee wil denken over de ontwikkeling van  
(het onderwijs) op de Duynvaerder. 

Bent u die ouder, reageert u dan op de  
vacature die u maandag 7 december a.s.  
ontvangt op Social Schools. In deze vacature  
vindt u alle informatie die hiervoor nodig is.  
Wij hopen op uw reactie. 

namens de MR,  
Marieke Holthuijsen, voorzitter 

MR-lid gezocht! 

 Wij volgen het testbeleid van het RIVM.  

Dit zorgt voor veel uitval bij leerkrachten.  
Hierdoor kan het voorkomen dat wij vragen  
om kinderen van bepaalde groepen thuis te 
houden. Dit melden wij via Social Schools.  
Zorgt u er daarom voor dat u om 08:00 uur 
Social Schools heeft bekeken?  
Wij proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen 
dat het thuishouden van een groep kinderen 
niet voorkomt, maar soms lukt dit echt niet. 

 Denkt u nog aan het voldoen van  

de ouderbijdrage? Betaalgegevens:  
IBAN NL67INGB0003295262, t.n.v.  
Ouderraad Duynvaerder, o.v.v. de  
voor- en achternaam en groep van  
uw kind. 

 In de jaarplanner staat dat rapport 1  

op maandag 18 januari wordt meegegeven.  
Dit wordt verplaatst naar een week later,  
op maandag 25 januari. 

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

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

Belangrijk: 



01-12 Rosalie gr 8 

02-12 Shamso gr 7 

04-12 Tiemen gr 8 

05-12 Jazz-Lynn gr 1/2B 

09-12 Alen gr 4 

10-12 Nasratullah gr 5 

12-12 Mohammed gr 7 

13-12 Sanne gr 4 

 Rose gr 1/2A 

14-12 Dasel gr 1/2A 

16-12 Mani gr 1/2B 

19-12 D’iveanice gr 3B 

20-12 Luc gr 6 

21-12 Saraysa gr 5 

25-12 Madeliefje gr 3B 

26-12 Joris gr 1/2A 

27-12 Duarte gr 1/2A 

01-01 Menuya gr 4 

 Bisan gr 7 

 Dalal gr 6 

 Salem gr 8 

03-01 Léonays gr 8 

 Sem gr 1/2B 

04-01 Liam gr 1/2B 

06-01 Sem gr 3A 

 Morris gr 3A 

 

Let goed op bij het oversteken.  

Probeer op tijd te komen en gebruik voor uw eigen  

veiligheid en die van uw kinderen het zebrapad! 

De schoolwinnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd is ... 
Tulashi uit groep 7! De titel van het boek waar zij uit voorlas:  

Super chill schoolreisje (maar echt ...), 
van de schrijfster Liz Pichon.  

Het was een spannende wedstrijd, maar wat hebben Shamso, 
Tulashi en Nami het alle drie goed gedaan! 

Tulashi, wij wensen jou heel veel succes met de  
volgende ronde: de Regionale Voorleeswedstrijd! 

Nationale Voorleeswedstrijd 
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Schoolbasketbal wordt  

dit jaar verplaatst naar  

de voorjaarsvakantie. 

Er wordt zo veel mogelijk 

geventileerd in de school. 

Hierdoor kan het kouder 

zijn. Houdt u hier extra  

rekening mee bij het  

aankleden van uw kinderen? 

Uitdeeldagen EU-schoolfruit: 

dinsdag, woensdag en  

donderdag 

Per 1 november hebben wij vanuit een subsidie van  
de overheid een extra onderwijsassistent kunnen  
aanstellen tot de zomervakantie.  

Meester Sam werkt op maandag, dinsdag en vrijdag  
met kinderen uit alle groepen. Op woensdag komt Sam  
voor stage in groep 4, want hij volgt ook nog de  
Pabo Opleiding tot leerkracht.  

Wij wensen hem veel plezier bij ons op school. 

Even voorstellen 


