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Vaderdag 16-06-2019 

Scholierenveldloop 19-06-2019 

Musical groep 8 

Gr 1 t/m 7 om 14:30 

uur weer op school! 

25-06-2019 

KIJKavond  

18:30 - 19:30 uur 
03-07-2019 

Rapport mee 04-07-2019 

Studie/ margedag 

groep 1 t/m 8 vrij 
05-07-2019 

Laatste schooldag 

(start zomervakantie) 
11-07-2019 

Studie/ margedag 

groep 1 t/m 8 vrij 
12-07-2019 

Eerste schooldag 

2019 - 2020 
26-08-2019 
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IEP Eindtoets 

Inmiddels hebben we de resultaten binnen van de 
IEP Eindtoets. Met trots kunnen wij laten weten 
dat de gemiddelde score ruim boven het landelijk 
gemiddelde ligt!  

De Buurtcamping  

Den Helder 

Van 12 juli tot en met 14 juli 2019, het eerste  
weekend van de zomervakantie organiseert  
Stichting KCS4Kids De Buurtcamping Den Helder.  
Dit is een tijdelijke camping in het Mariëndal en 
deze camping wordt opgebouwd voor en door  
bewoners. 

Buurtbewoners, lokale organisaties en ondernemers 
organiseren allerlei activiteiten op het gebied van 
cultuur, natuur, eten, sport en ontspanning. Met 
elkaar maken zij er een aantal onvergetelijke dagen 
van. Iedereen is welkom, jong en oud, rijk of arm, 
met gezin of alleen! 

  

  

 Komt u ook kamperen  
 in eigen stad! Of wilt u  
 vrijwilliger worden? 

 U kunt reserveren en  
 aanmelden via hun website: 

 denhelder.debuurtcamping.nl  

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Musical groep 8 

De leerlingen uit groep 8 hebben een fantastische 
musical voorbereid. Op 25 juni zullen zij optreden! 

Groep 1 tot en met 7 mag de show in de middag 
komen bewonderen en in de avond zal groep 8  
nogmaals optreden voor ouders en genodigden  
(zij ontvangen een aparte brief met verdere  
informatie).  

Let op: de leerlingen van groep 1 tot en met 7 zijn 
op deze dag in verband met het bekijken van de 
musical pas om 14:30 uur weer op school (in  
verband met het ophalen van uw kind(eren). 
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Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020 

Groep 1 en 2 
Datum: 20 juni 2019,  
locatie: de Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn,  
kosten: € 28,00 per leerling. 

Groep 3, 4A en 4B 
Datum: 18 juni 2019,  
locatie: Linnaeushof in Bennebroek,  
kosten: € 28,50 per leerling.  

Groep 5 en 6  
Datum: 27 juni 2019, 
locatie: familiepark Drievliet in Den Haag,  
kosten: € 27,50. 

Denkt u nog aan het betalen van het schoolreisgeld? 
Dit kunt u overmaken op NL23RABO0312632096, ten 
name van Meerwerf Thorbecke, tevens onder  
vermelding van de naam  van uw kind(eren)  
en de groep(en). 

Pagina 2 

In verband met de planning voor het aankomende schooljaar 
verzoeken wij u aan de directie door te geven welke kinderen uit 
uw gezin volgend schooljaar (2019-2020) op onze school komen.  

Ouders die hun kind al hebben aangemeld voor volgend  
schooljaar, hoeven uiteraard niets meer in te vullen.  

Inschrijven: 

Inventarisatie nieuwe leerlingen: 
Naam: ……………………………………… 
Geboortedatum: ……………………… 

     

VERJAARDAGEN: 

03-jun Iris gr 5   18-juni Damian gr 2B 

 Kate gr 5   19-jun Jay gr 1B 

6-jun Bodhi gr 4B   22-jun Kylie gr 6 

7-jun Ky-Mani gr 3   1-jul Julia gr 2A 

10-jun Pink gr 7   2-jul Thomas gr 8 

 Cindy gr 4B   4-jul Elise gr 4B 

12-jun Tim gr 3   8-jul Jackson gr 1B 

17-jun Troy gr 4B 
  

14-jul Jeanine gr 7 

 Rooz gr 2B 
  

  

Informatie/ wijzigingen? 

Zijn er nog wijzigingen in uw adres- of contactgegevens? Geef  
dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina) of  
stuur een e-mail naar: administratie@thorbecke.meerwerf.nl. 

Zomerkermis 

Van 5 juli tot en met 14 juli is er weer kermis in de 
binnenstad van Den Helder. Houdt de website in de 
gaten voor meer informatie en kortingsbonnen:  

https://www.zomerkermisdenhelder.nl/  

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 1 week 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 2 weken 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 1 week 

Paasvakantie 12-04-2020 t/m 13-04-2020 1 schooldag 

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 2 weken 

Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020 2 schooldagen 

Pinkstervakantie 31-05-2020 t/m 01-06-2020 1 schooldag 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020 6 weken 

- Verdere informatie over volgend schooljaar, zoals studie/  

en margedagen e.d. zetten wij in de nieuwsbrief van juli. 

Informatie schoolreisjes 


