
Nieuwsbrief   

(Uiteraard blijven wij de richtlijnen omtrent 
COVID-19 volgen en zullen wij u tijdig  

informeren bij wijzigingen) 

Herfstvakantie 

10-10-2020 
tot en met 

18-10-2020 

Wintertijd  

(klok een uur achteruit) 
25-10-2020 

Start JSP 1 26-10-2020 

Nationaal Schoolontbijt 05-11-2020 

Sint Maarten 

School geopend van 17:30 
tot 19:00 uur (onder 

voorbehoud) 

11-11-2020 

Oudergesprekken (middag) 
 

 

Oudergesprekken (avond) 

16-11-2020 
tot en met 

20-11-2020 

18-11-2020 

Rapport 1 mee 19-11-2020 

Lichtjesloop Huisduinen 20-11-2020 
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2020 

Oktober 

Vanwege de Corona maatregelen  
houden we de school zo goed mogelijk 
geventileerd. Dit betekent dat er zo vaak 
als mogelijk ramen en deuren openstaan 
in de school.  

Nu de herfst is begonnen en het steeds 
kouder wordt buiten en in de school, 
vragen wij u om hier bij het aankleden 
van uw kinderen extra rekening mee te 
houden . 

Extra ventilatie  

= extra koud 

Ter herinnering,  
uw kind blijft thuis als: 

 Hij/zij koorts heeft(38 gr  
of hoger), benauwd is of  
meer dan incidenteel hoest. 

 Hij/ zij nauw contact heeft  
gehad met iemand die  
positief getest is op Corona. 

 Het kind of een huisgenoot  
positief getest is op Corona  
(geef dit zo snel mogelijk  
door aan de directeur). 

Mocht een leerling of medewerker 
van de school positief getest  
worden op Corona, dan zullen wij  
in overleg gaan met de GGD om  
vervolgstappen te bespreken.  
Natuurlijk brengen wij u over de  
eventuele vervolgstappen op de 
hoogte. 

Op vrijdag 30 oktober is het zwangerschapsverlof van juf  
Monique voorbij en start zij weer in groep 1/2A. Welkom 
terug!  

Donderdag 29 oktober zal de groep daarom afscheid  
nemen van juf Ellen. Wij bedanken juf Ellen voor haar  
inzet in groep 1/2. 

Start juf Monique 

Op donderdag 5 november doen we weer mee met  
het Nationaal schoolontbijt.  Voor één keer kunnen  
de kinderen dus eens zonder ontbijt naar school. En vind  
je niet alles lekker?– Geen probleem – er is keus genoeg.  

Het pakket zit vol met gezond eten en ander leuks!  

Let op: het enige waar u zelf voor moet zorgen, zijn de vier 
B’s: Borden, Bestek, Bakjes en Bekers. Schrijf op de vier B's 
de naam van uw kind en geef dit mee in een tas waar ook 
de naam van uw kind op geschreven staat. Om het milieu 
te sparen, zitten er geen wegwerpspullen in het  
ontbijtpakket.  

Op naar een leuk, gezellig en  
vooral gezond ontbijtfeestje! 

Kom jij met ons apenkooien? Lekker rennen, vliegen  
springen, klimmen en slingeren. De sporthal waar we  
apenkooien verzorgen, wordt helemaal volgebouwd  
en wij staan klaar met verschillende spelvarianten. 

De activiteit is voor kinderen uit groep 4 t/m 8.  
In verband met de coronamaatregelen mogen  
er alleen kinderen naar binnen.  

Kosten: € 1,00 per kind 
Datum: woensdag 14 oktober 
Locatie: Sporthal de Slenk (Drs. F. Bijlweg 45) 

Voor aanmelden en meer informatie: 
https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl/LeefMod
ule/Details/4937 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Bericht Team Sportservice 

Den Helder: 

Nationaal Schoolontbijt 
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Groep 4 heeft over 

Neil Armstrong 

en het heelal 

geleerd. 

In groep 6B hebben de kinderen een boek gemaakt 

over de tijd waar zij eens naar toe zouden willen 

gaan. Ze hebben zichzelf in die tijd getekend en 

hebben uitgelegd waarom ze voor die tijd hadden 

gekozen. Sommigen schreven er ook écht  

een verhaal bij! 

Op het Kleuterplein stond 

ook de videoclip ‘En toen’ 

van Kinderen voor  

kinderen centraal.  

Ook hebben de kinderen 

het over het Rijksmuseum 

gehad en over de stoere 

astronauten. 

In groep 5, 7 en groep 8  

is er veel gelezen en  

voorgelezen. 

En natuurlijk ook naar  

het lied van “en toen”  

geluisterd en meegezongen. 

Ook hebben een aantal  

kinderen boekpromoties  

over hun favoriete boek  

gehouden! 

 In groep 6A          

 is er veel  

 voorgelezen  

 en zelf  

 gelezen. De   

 kinderen  

 zijn bezig  

 geweest met 

het schrijven van hun eigen 

geschiedenisverhaal en na-

tuurlijk werd er ook gedanst op 

de videoclip van ‘En toen’ van 

Kinderen voor kinderen. 

25-okt Bente gr 5 

 Fay gr 5 

26-okt Jip gr 3 

29-okt Leila gr 5 

30-okt Evy gr 6B 

 Jun Ze gr 1/2A 

4-nov Elena gr 6A 

 Kai gr 6A 

9-nov Enzo gr 6B 

11-nov Tayrison gr 3 

12-nov Suze gr 8 

 Sylvana gr 6A 

 Livai gr 1 

1-okt Noha gr 1/2B 

9-okt Hanna gr 1/2B 

12-okt Delfina gr 6B 

15-okt Maycen gr 6B 

16-okt Elisa gr 3 

 Joey gr 3 

17-okt Dean gr 5 

18-okt Hailey gr 1/2B 

19-okt Xena gr 4 

20-okt Pleun gr 3 

21-okt Ryan gr 3 

22-okt Mayson gr 1/2A 

Verjaardagen 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek gestart.  

Met het thema van dit jaar gingen de leerlingen 
en kwam de geschiedenis tot leven. 

Tijdens de opening waren de leerkrachten heerlijk aan het lezen 
op het schoolplein. Gedurende de Kinderboekenweek stond 
een videoclip van Kinderen voor Kinderen met het liedje  
‘En toen’ centraal. Deze videoclip is gemaakt om kinderen  
enthousiast te maken om te lezen. Ook geeft de videoclip veel 
inspiratie om zelf de boeken in te duiken, om zo meer te weten 
te komen over de geschiedenis. 

Op woensdag 7 oktober werden alle kinderen verrast: een juf  
of meester van een andere groep kwam namelijk voorlezen! 
Demonstratief liepen zij door de school, met natuurlijk een 
boek onder de arm. Zo was de hele school samen bezig  
met lezen. 

De kinderen van de bovenbouw hebben op donderdag  
8 oktober voorgelezen aan de kinderen van de onderbouw.  
Zo hebben zij laten zien dat voorlezen hartstikke leuk is.  
Goed gedaan! 

Met de afsluiting van de Kinderboekenweek op vrijdag  
9 oktober waren de leerkrachten weer heerlijk aan het lezen  
op het schoolplein.  Want, lezen is zo leuk! 

Kinderboekenweek  

In groep 3 hebben 

de kinderen over 

dino’s gewerkt en 

geleerd. Ook  

hebben ze allemaal 

verschillende dino 

soorten gemaakt! 

Ik was op visite bij de peuters  

om een boekje voor te lezen. We 

hebben goed naar de kaft en de 

plaatjes in het boek gekeken.  

De peuters wisten  

direct waar het verhaal  

over ging en wisten  

er vooral ook veel  

over te vertellen. 

JouwSportProject 1 

Lijkt het jou leuk om kennis te maken met een sport zonder dat 
je direct voor een jaar lid moet worden van de vereniging?  

Dat kan met het JouwSportProject (JSP) van Team Sportservice 
Den Helder. Maak 4 keer kennis met één of meer sporten naar 
keuze (kosten: € 5,50 per sport, per persoon). 

Iedereen van kleuter tot en met senioren die kennis wil maken 
met een nieuwe sport kan zich inschrijven.  

Er zijn per schooljaar 2 periodes dat je met het project mee  
kan doen en uit verschillende sporten kan kiezen. De eerste  
periode start na de herfstvakantie en de twee periode start  
na de voorjaarsvakantie.  

Inschrijven kan via: 
https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl 


