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Belangrijke data 
 

17 augustus Eerste dag van het nieuwe schooljaar 

25 augustus  AC - vergadering, aanvang 18.00 uur 

26 augustus Schoolfotograaf 

Feestweek Special Groep 8! 

Onze groep 8 heeft het schooljaar afgesloten met een feestweek 

special. Er werden tenten opgetuigd vanuit defensie (bedankt 

voor de organisatie Fred Koenen - vader van Senne!) en slapen 

op het plein was AAN (hoewel, slapen…?)! De avond startte met 

een tentoonstelling over Nelson Mandela. Vervolgens was er een barbecue, bonte avond en een mooi 

afscheidsfeestje met DJ Martin Selsix…! Het was een geweldige avond. Deze groep is zo hecht      

samen, we hebben daar als team echt weinig voor hoeven regelen. Wat een kanjers!  

Verder werd de week voor deze groep gevuld met de ‘Waterspelen 2020’, een patatje, kanoën en 

klimmen bij De Klimvallei. Tot slot zijn alle certificaten uitgereikt in                     

De KeyKegzaal van onze mooie schouwburg De Kampanje.  

We hopen heel erg dat iedereen nog eens komt buurten.                                   

WE GAAN JULLIE MISSEN!! 

Zie voor het item van Regio Noordkop: 

https://www.regionoordkop.nl/01/07/2020/de-kluft-

nam-afscheid-over-de-rode-loper-video/ 

 

 

 

 



Waterspelen 2020! 

Dinsdag 30 juni stond in het teken van de ‘Waterspelen 2020’. Helaas zat het weer tegen maar het 

plezier was er niet minder om. Op woensdag 1 juli hebben we gezellig samen lekker een patatje met 

snack gegeten, buiten op een kleedje: Superbedankt AC (activiteitencommissie)!! 

BEDANKT! 

Leerlingenraad 

Miranda Melis (moeder van Féline en Robine) heeft onze school een aantal 

jaar vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke                          

medezeggenschapsraad) van Meerwerf basisscholen.  

Miranda heeft besloten te stoppen, haar eigen bedrijf gaat nu even voor. 

Miranda, we weten dat deze taak best heel veel tijd van je heeft gevraagd. 

Wij willen jou heel erg bedanken voor je inzet!!   

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van een aantal leden 

van de leerlingenraad: Rhyona en Senne gaan van school (groep 8).  

Daarnaast is er gezamenlijk besloten dat Hailey, Féline en Lotte (al 

meer dan een jaar lid) ook aftreden. Gelukkig blijft Mirthe nog een jaar.  

In september zullen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven!  

 

 

 



Schoolvakanties en studiedagen ‘20 - ’21 

In het onderstaande schema vindt u de schoolvakanties en studiedagen (roostervrije dagen voor 

alle leerlingen) voor het komende schooljaar:  

 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020  Studiedagen: 

Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021  Maandag 5 oktober 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021  Maandag 19 oktober 

Paasvakantie   05-04-2021    Vrijdag 29 januari 

Meivakantie   26-04-2021 t/m 07-05-2021  Vrijdag 2 april 

Hemelvaart   13-05-2021 t/m 14-05-2021  Vrijdag 21 mei 

Pinkstervakantie  24-05-2021    Vrijdag 18 juni 

Zomervakantie  12-07-2021 t/m 20-08-2021  Vrijdag 9 juli 

Voedselbank - Samen voor Den Helder 

Wat is er enorm veel ingezameld voor de Stichting         

Voedselbank Den Helder en omgeving!  Wij vermoeden dat 

onze school de meeste producten van alle Meerwerf         

basisscholen binnen heeft gehaald. Supertrots dus!!          

Natuurlijk hebben we al een keer eerder een inzameling    

gehouden voor dit mooie doel, dus was er al veel bekend. 

De familie van Velsen (ouders van Luciano) willen we even 

extra in het zonnetje zetten. Zij kochten speciaal voor deze 

actie een grote hoeveelheid producten in (van spaghetti tot kattenvoer)!!! 

Gameday - Nieuws vanuit Sportservice: 

Het sportseizoen is als een nachtkaars uitgegaan, maar de organisatoren van Gameday zorgen voor 

een spetterend einde met een eigenwijze sport challenge. Daar wil je toch bij zijn?? 

Schrijf je daarom snel in via https://game-day.nl/tickets/inschrijven-gameday-sports-voetbal.      

Je hoeft geen lid van een vereniging te zijn. Wees er snel bij, want er zijn maar beperkte plaatsen!  

 

♣ Op het terrein van FC Den Helder, HCSC en JVC; 

♣ 8 juli t/m 10 juli; 

♣ O.a. Subsoccer, Teqball, Smart basket, online wielrennen, voetvolley, Smart goals, FiFA etc.;                 

♣ Schrijf je in via het inschrijfformulier. Wil je als trainer een team inschrijven of wil je een groep    

inschrijven? Dat kan ook! stuur dan een mail naar walter@game-day.nl; 

♣ Wat kost mij dit? Een goed humeur en een glimlach! 

 

https://game-day.nl/tickets/inschrijven-gameday-sports-voetbal
mailto:walter@game-day.nl


 

  Jarigen! 

  

1 juli   Sem Kroos    16 juli  Jason Schenk  

1 juli  Kimberly Schoorl   19 juli  Callum van der Hert 

5 jui  Sanne Bruijstens   23 juli  Mees van der Wal 

6 juli   Noah Thieme    25 juli  Daley de Jong 

7 juli  Bart van Vliet    26 juli   Otis ter Veld 

7 juli  Niels Reuvers    27 juli  Mik Marsman 

10 juli  Lotte van de Westelaken  31 juli  Eline Spijker 

12 juli  Ivy Wilhelm    31 juli  Tess Schaatsenberg 

14 juli  Ilana den Boef 

 

  Allemaal namens team De Kluft: Van harte gefeliciteerd!  

 

 Iedereen bedankt en een fijne vakantie gewenst!! 

 

Bedankt Bianca Maschke (moeder van Lou en Guillaume) voor de foto! 


