
Schoolreis  

groep 7 en 8 

Nieuwsbrief   

Uiterste betaaldatum 

schoolreisgeld 
10-05-2019 

Moederdag 12-05-2019 

Start CITO LVS 15-05-2019 

Schoolsportdag gr 8 21-05-2019 

Schoolreis gr 7 

20-05-2019 
tot en met 

22-05-2019 

Schoolreis gr 8 

22-05-2109 
tot en met 

24-05-2019 

Hemelvaartvakantie 

30-05-2019 
tot en met 

02-06-2019 

Pinkstervakantie 

08-06-2019 
tot en met 

10-06-2019 

Vaderdag 16-06-2019 

Scholierenveldloop 19-06-2019 

BELANGRIJKE DATA: 

Van 3 tot en met 6 juni kunt u meelopen met  
de avondvierdaagse.  

 Let op: de school loopt niet mee.  
 Mocht u wel deel willen nemen aan de  

 avondvierdaagse, dan kunt u zichzelf  
 en of uw kind(eren) inschrijven via: 

 www.avondvierdaagsedenhelder.nl 

 

Meerwerf basisschool 

Thorbecke 

Californiëstraat 48 

1781 GN Den Helder  
 

 

 

Telefoon: 0223 615 398 

 

E-mail: 

administratie@thorbecke.meerwerf.nl  
 

PET DH, groep 7 en 8 

2019 

Mei 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Het is bijna zover! 

Hieronder in het kort de bijzonderheden voor de 
schoolreisjes van groep 7 en 8. 

Groep 7 vertrek: 20 mei om 08:45 uur 
 terugkomst: 22 mei om 14:45 uur 

Groep 8 vertrek: 22 mei om 09:45 uur 
 terugkomst: 24 mei om 14:30 uur 

Meenemen: 

* Dekbedhoes * Spelletjes    * Theedoek 
* Sloop met hoeslaken * Boeken(strips)  * Wasgerei 
* Lunchpakket * Zwemkleding  * Slippers 
* Knijpers  * Regenkleding 

Wij hebben er zin in, jullie ook?! 

 
Gegevens schoolreislocatie: 

Recreatiecentrum Ackersate. 
Harremaatweg 26/28 Voorthuizen. 
Telefoonnummer: 0342471274. 

30 en 31 mei geen les

(Hemelvaart) 

Avondvierdaagse, 

zelf inschrijven! 

Op donderdag 30 mei is het Hemelvaart. De school 
is daarom gesloten op zowel donderdag 30 mei als 
vrijdag 31 mei. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

Op 3 juni gaat groep 7 en 8 om 11:00 uur naar 
het techniek evenement PET Den Helder op 
Willemoord (Promotie-Evenement Techniek).  

Allerlei bedrijven en stichtingen werken op die 
dag samen om leerlingen uit het basisonderwijs 
kennis te laten maken met techniek.  

Er zullen inspirerende workshops en  
presentaties zijn (van André Kuipers en/of  
Timon Krause). Na de presentaties kunnen de 
leerlingen een bezoekje brengen aan de  
techniekmarkt. 

Let u er wel op dat u een lunch meegeeft aan 
uw kind(eren)? 

CITO LVS 

Op dinsdag 21 mei zal er op het terrein van  
MSV Zeemacht weer een schoolsportdag gehouden 
worden voor alle groepen 8 in Den Helder  
(adres: J.A. Prinsstraat 46). 

De leerlingen van groep 8 dienen die dag makkelijk 
zittende sportkleding en sportschoenen aan te doen, 
voor zowel binnen als buiten (er zijn dit jaar geen 
wateronderdelen).  

Schoolsportdag groep 8 

Veel basisscholen beschikken over een  
leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS omvat de  
gehele basisschoolperiode van uw kind en bestaat 
uit een set van methodeonafhankelijke,  
genormeerde toetsen. Deze toetsen betreffen 
vooral de instrumentele vaardigheden; lezen, 
spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.  
 
Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht 
meten in hoeverre uw kind de leerstof van een 
bepaald leerjaar beheerst en op welke onderdelen 
eventueel extra oefening of uitleg nodig is.  
Bovendien kan op de resultaten van het LVS een 
reeks remediëringsoefeningen, verdieping- of 
uitbreidingstaken worden toegepast. 

Vanaf 15 mei tot half juni vinden de CITO toetsen 
plaats. Zorgt u ervoor dat u eventuele afwezigheid 
van uw kind(deren) tijdig doorgeeft/ overlegt met 
de leerkracht van uw kind(eren)? 



NIEUWSBRIEF   

Eiertikkoning 2019! 

Thorbecke 1 heeft de  
6e plaats behaald met 
schoolvoetbal. Wij zijn 
trots op deze kanjers! En 
natuurlijk op alle andere 
kanjers die mee gedaan 
hebben met het toernooi!  

Alle ouders die hebben 
getraind en gecoacht; 
Super bedankt voor jullie 
inzet! Ook alle trouwe 
supporters bedankt voor 
dit leuke, gezellige en 
sportieve toernooi! 

Schoolreis en schoolkamp 

Ook dit schooljaar organiseren wij weer een schoolreis en een 
kamp voor uw kinderen, om niet snel te vergeten. De  
bestemmingen van alle schoolreisjes zijn inmiddels bekend! 

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. 

Groep 7 
Datum: 20 mei tot en met 22 mei 2019,  
locatie: vakantiepark Ackersate in Voorthuizen,  
kosten: € 65,00 per leerling. 

Groep 8 
Datum: 22 mei tot en met 24 mei 2019,  
locatie: vakantiepark Ackersate in Voorthuizen,  
kosten: € 65,00 per leerling. 
 
U kunt de bedragen contant betalen en het geld in een envelop 
inleveren bij de leerkracht van uw kind, bij de directie of bij de 
administratie. Wij vragen u om op de envelop de naam van uw 
kind(eren) en groep(en) te vermelden.  

U mag het bedrag natuurlijk ook in één keer overmaken. Dit kan 
op rekeningnummer NL23RABO0312632096, ten name van 
Meerwerf Thorbecke, tevens onder vermelding van de naam  
van uw kind(eren) en de groep(en). 

Tevens is er de mogelijkheid om een JOC-aanvraag in te dienen. 
Een JOC-aanvraag kan worden ingediend wanneer ouders/  
verzorgers een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% 
van het minimumloon. Komt u in aanmerking voor een  
JOC-aanvraag? Haal dan een aanvraagformulier op bij de  
administratie (Galina). 

Let op: betalingen van het schoolreisgeld moeten voor 10 mei 
2019 door ons worden ontvangen. 

 

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: 

2-mei Jairano gr 6   23-mei Rozana gr 8 

3-mei Sophie gr 1/2C   23-mei Jens gr 1/2C 

8-mei Bo gr 1/2A   26-mei Deliva gr 1/2B 

  Jazzlyn gr 6   30-mei Bo gr 4A 

9-mei Mylo gr 1/2A   31-mei Bryce gr 1/2B 

11-mei Ayden gr 8   03-jun Iris gr 5 

13-mei Dena gr 5    Kate gr 5 

14-mei Niges gr 1/2A 
  

6-jun Bodhi gr 4B 

17-mei Emilka gr 7 
  

7-jun Ky-Mani gr 3 

21-mei Lynn gr 8 
  

10-jun Pink gr 7 

22-mei Sam gr 1/2C 
  

 Cindy gr 4B 

Schoolvoetbal 

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. 

Op donderdag 18 april is de eerste Thorbecke ‘Eitje tik’ wedstrijd  
gehouden. Eerst werd er in alle groepen gestreden. Vervolgens ging de 
strijd tussen de groepswinnaars verder op het schoolplein 
(groepswinnaars 1/2A: Tobias, 1/2B: Finn, 1/2C: Rooz, 3: Mena, 4A: Bo, 
4B: Cindy, 5: Dena, 6: Kylie, 7: Ashley en 8: EIthan).  

Hier werden zij enthousiast aangemoedigd door alle 
andere leerlingen. Iedereen zong het eitje tik versje 
zo hard mee, dat heel onze binnenstad het gehoord 
moet hebben!  

De groepswinnaars hebben allemaal hun best  
gedaan, ook Tobias kwam heel erg ver met zijn  
strategie! Uiteindelijk is hij toch verslagen. 

 De ‘Eiertikkoning van 2019’ is geworden: … Eithan!! 

Wat was het gezellig.  

De Koningsspelen 2019 op 12 
april! Voor, achter en naast de 
school. Overal op het schoolplein 
waren er spelletjes te doen!  
Iedereen heeft er van genoten. 

Aansluitend was er een heerlijke 
Koningslunch. 

Koningsspelen 

Op 4 juni gaat groep 4 naar de voorstelling ‘De rattenvanger’ van Ida 
van Dril en Michiel Schreuders. Dit  is het eeuwenoude sprookje  
omgevormd in een hedendaags verhaal over moed, verleiding en  
anders durven zijn. De voorstelling zal bijna een uur duren en zit vol 
met spanning, muziek en humor.  

Voorstelling Triade 


