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Start Nationale 20/01/2021 

Voorleesdagen 

Studiedag, 27/01/2021 

groep 1 tot en met 8 vrij 

Er zal een ‘online’ studiedag  

gehouden worden door het  

team van Duynvaerder.  

Om deze reden zal er die dag  

geen thuisonderwijs worden  

gegeven. Ook zal er geen werk  

klaarstaan voor de kinderen. 
  

 Voorjaarsvakantie 20/02/2021 

  tot en met 

  28/02/2021 

 

Nieuwsbrief  

Januari 

2021 

Beste wensen! 

Allereerst willen wij iedereen nog een gezond en voorspoedig nieuwjaar wensen.  

De start van 2021 is raar. De vakantie is voorbij, de school is gesloten en de kinderen krijgen onderwijs op afstand.  
Dit is een grote stap voor de kinderen, maar ook voor u. Wij vinden het fijn om te merken dat bijna alle kinderen  
goed aan het werk zijn en wij zijn blij met u als ouder/ verzorger die dit mogelijk maakt.  

Het helpt de leerkrachten enorm bij het geven van het afstandsonderwijs. We doen dit echt samen! U bent hierin  
heel belangrijk voor uw kind en voor school! Wanneer de kinderen weer naar school kunnen, horen we hopelijk dinsdag 
12 januari tijdens de persconferentie. We begrijpen dat het afstandsonderwijs soms best lastig is. Wat wordt er nu  
precies verwacht van u…?  

Het afstandsonderwijs richt zich vooral op de basisvakken taal, rekenen, lezen en spelling. Elke dag is er werk voor de 
kinderen. Hier zijn ze niet de hele dag mee bezig. Gemiddeld zal een leerling 2 a 3 uur bezig zijn per dag, afhankelijk  
van in welke groep uw kind zit.  

Soms is het lastig om een kind aan het werk te krijgen of te houden. Misschien heeft u dan iets aan de volgende tips,  
die kunnen helpen: 

1. Zorg voor een rustige werkomgeving met niet teveel afleiding zoals speelgoed, spelletjes of tv. 

2. Houdt een vast dagritme aan. Bijvoorbeeld in de ochtend schoolwerk en in de middag spelen.  
Laat uw kind niet te lang achter elkaar werken. 

3. Gebruik een timer en zeg dat er zó lang gewerkt wordt zonder afleiding. Dit geeft duidelijkheid  
en zorgt voor structuur. Ook leert uw kind hiervan. 

4. Laat uw kind elke dag minimaal 15 minuten lezen!!! Lezen is belangrijk in elke groep. Zie ook  
de tweede pagina van deze nieuwsbrief voor tips als het gaat om samen lezen met uw kind. 

5. Vraag hoe het werken is gegaan en controleer het samen. Zo krijgt uw kind een idee waar het wel  
of geen moeite mee heeft. Of waar extra aandacht aan besteed kan worden. 

6. Fouten maken hoort erbij, dat is niet erg. De leerkracht kijkt op afstand mee en ziet dit ook.  
U kunt bij veel fouten zeggen; “Hier ga je nog meer mee oefenen of hoe kwam je op dit antwoord?”  
Zo blijft uw kind gemotiveerd. 

7. Tijdens het leren is voldoende beweging belangrijk. Even een kleine wandeling, voetballen in de tuin,  
zorgt ervoor dat uw kind daarna weer met meer concentratie aan de slag kan. 

8. Na het leren is er tijd voor ontspanning en of iets leuks! 

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. Dat gaat via onze app Social Schools.  

Om alle berichten te ontvangen moet u ervoor zorgen dat al uw kinderen gekoppeld zijn! Heeft u vragen over Social 
Schools, stuur dan een e-mail naar onze administratief medewerker Galina (administratie@duynvaerder.meerwerf.nl).  

De kinderen kunnen ook vragen stellen. Zij kunnen via de chatfunctie op Snappet met de leerkracht praten. Ook zijn  
er in sommige groepen contactmomenten afgesproken met kinderen via Google Meet.  

De school is in geval van nood telefonisch te bereiken van 8.30u tot 15.00u 

 

Bijlagen nieuwsbrief: 

- Brief GGD 
- Brief Team Sportservice Den Helder 

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

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



20-01 Nasteho gr 6 

24-01 Marvienska gr 5 

 Djahlena gr 6 

25-01 Dejwar gr 6 

 Wishva gr 6 

01-02 Elaf gr 3A 

 Khasiem gr 6 

 Everly gr 4 

02-02 Adonis gr 5 

 Sarah gr 4 

 Lincoln gr 4 

 Sam  gr 5 

03-02 Phoebe gr 6 

05-02 Noah gr 8 

 Annemieke gr 1/2A 

09-02 Penelope gr 1 

10-02 Selina gr 7 

 Adisha gr 5 

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 

13-01 Djazz g 1/2A 

15-01 Faith gr 8 

16-01 Mohammed gr 5 

 Mizangelo gr 8 

 Nami gr 7 

18-01 Truyenna gr 7 

19-01 Lara gr 3A 

Op woensdag 20 januari starten de Nationale voorleesdagen,  
met als thema: 'Voorlezen maakt je leuker'! Door de Corona  
maatregelen kunnen wij hier niet fysiek op school met de  
kinderen mee aan de slag. 

Wel kunt u samen met uw kind extra aandacht besteden  
aan (voor)lezen. Of u nu voor het slapen gaan een mooi  
verhaal voorleest of overdag samen met uw kind een  
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het  
leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief  
effect op spelling, woordenschat en tekstbegrip.  
 

Om u op weg te helpen, hebben wij een aantal tips: 
 

- Kies een thema die past bij de situatie van uw kind. 
Misschien is er een baby op komst, wordt uw kind zindelijk  
of leert het tanden poetsen. 
 

- Lees hetzelfde boek een paar keer.  
Verzin na elke keer lezen een ander onderwerp  
uit het boek om over te praten (bijvoorbeeld over:  
het thema, de personages, heeft uw kind weleens  
zoiets meegemaakt?). 
 

- Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe  
het verhaal verder zou kunnen gaan.  
 

- Leg moeilijke woorden uit.  
Dit kunt u doen door middel van een plaatje, een  
vervangend woord of door een voorbeeld te geven. 
 

- Kies soms juist voor een boek die eigenlijk net te moeilijk is.  
Door het meerdere keren te lezen en erover te praten kan een  
moeilijker boek juist leerzamer en interessanter zijn voor uw kind. 
 

- Spreek langzaam, articuleer goed en kijk  
uw kind regelmatig aan tijdens het voorlezen. 
 

- Laat uw kind vertellen. 
Uw kind blijft betrokken bij het verhaal door mee  
te kunnen praten over het verhaal of het verhaal  
in eigen woorden na te laten vertellen. 
 

- Bekijk samen de kaft van het boek. 
Praat over de kaft en verzin samen waar het  
verhaal over zou kunnen gaan, om zo uw kind  
nieuwsgierig te maken naar het verhaal. 
 

- Maak van het samen lezen een (dagelijks) ritueel.  
Doe dit op een vast knus plekje in huis met bijvoorbeeld  
een knuffel erbij. Zo raakt uw kind vertrouwt met het  
samen lezen. 

Nationale 

Voorleesdagen 

Open avonden, 

voortgezet onderwijs 

Let op: wegens de Corona maatregelen zijn niet alle open avonden bekend  

of definitief. Hierdoor kunnen er nog wijzigingen volgen in onderstaande 

data. Voor sommige scholen geldt ook dat u zich van tevoren aan moet  

melden. Houdt de websites van de betreffende scholen om deze redenen  

goed in de gaten. 

Mavo aan Zee  woensdag 13 januari   18:00 - 20:00 uur 

Beroepsond. aan Zee donderdag 14 januari   18:00 - 20:00 uur 

Junior College  woensdag 20 januari  18:00 - 20:00 uur 

Lyceum aan Zee  donderdag 21 januari   18:00 - 20:00 uur 

De Pijler   onbekend 

 

Clusius College (online) vrijdag 29 januari   18:00 - 21:00 uur 

   zaterdag 30 januari 10:00 - 13:00 uur 

Maritieme Academie woensdag 3 februari  18:00 - 21:00 uur  

   Zaterdag 6 februari 10:00 - 15:00 uur 

Op dinsdag 15 december hebben 
we er samen een kerstfeestje van 
gemaakt.  

Iedereen was prachtig gekleed  
en bij de voordeur werden de 
kinderen verwelkomd door een 
hele grote kerstman (waar ze  
later die ochtend ook als groep 
mee op de foto zijn gegaan!). 

Mede dankzij de Ouderraad  
hebben we alsnog kunnen  
genieten van een heerlijke  
kerstlunch. Bedankt! 

Kerstviering 


