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Sintviering 05-12-2019 

Opening ijsbaan 06-12-2019 

Gewijzigd! 

Schoolschaatsen 

Groep 6, 7 en 8 

Groep 4 en 5 

 

 

10-12-2019 

12-12-2019 

Kerstviering  
(groep 1 tot en met 8 
tot 12:00 uur naar 
school, viering is in  

de avond) 

19-12-2019 

Groep 1 tot en met 8 
tot 12:00 uur naar 

school 
20-12-2019 

Kerstvakantie 

23-12-2019 
tot en met 

03-01-2020 

Schoolbasketbal 
27, 28 en  

30-12-2019 

Start CITO 13-01-2020 

Schooljudo 
elke di: gr 3,4,6,7 & 8 

elke woe: gr 1,2 & 5 

28-01-2020 
tot en met 

19-02-2020 

BELANGRIJKE DATA: 

 

 

Meerwerf basisschool 

Thorbecke 

Californiëstraat 48 

1781 GN Den Helder  
 

 

 

Telefoon: 0223 615 398 

 

E-mail: 

administratie@thorbecke.meerwerf.nl  
 

 

2019 

December 

Sintviering  

Op donderdag 5 december brengt de Sint   
om 08:30 uur een bezoek aan onze school! 

Wij willen u vragen om iets eerder op school  
te zijn (08:20 in de klas), zodat we samen met 
de groepen de Sint kunnen verwelkomen op 
het schoolplein. 

U mag natuurlijk ook gezellig komen kijken 
(wel graag aan de overkant van de straat,  
zodat de kinderen Sint en Piet goed kunnen 
zien). 

Op naar een boel pepernoten en gezelligheid! 

Dit jaar neemt onze school deel met 3 teams  
aan het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi.  

De wedstrijden worden in de kerstvakantie in  
de sporthal Sportlaan gespeeld (27, 28 en 30  
december).  
 
  U komt onze teams toch  
  ook aanmoedigen? 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Kerstviering 

De Sint is nog maar net in het land en toch zijn wij als team en ouderraad al druk 
bezig met de voorbereidingen van het jaarlijkse Kerstfeest. Zoals ieder jaar, zullen 
we ook dit jaar samen weer een Kerstdiner voor de kinderen verzorgen.  

Het Kerstfeest zal plaatsvinden op donderdag 19 december van 17:00 uur tot 
19:00 uur. Op deze dag hebben groep 1 tot en met 8 tot 12:00 uur les. 

Let op: op vrijdag 20 december begint de school gewoon om 08:30 uur, maar  
gaan alle kinderen om 12:00 uur naar huis. 

Net als vorig schooljaar willen we de ouders van de groepen 3 tot en met 8 vragen 
de kinderen te verwennen met iets lekkers voor de Kerstmaaltijd van donderdag 
19 december.  

Voorgaande schooljaren was dit een daverend succes. Er stond van alles op tafel, 
zowel warm als koud, van kleine tot grote gerechtjes tot en met fruit of een  
ander toetje. Het plezier in het iets (samen met uw kind?) maken of uitzoeken is 
natuurlijk erg leuk. Voor ouders die iets gemaakt hebben is via de leerkracht van 
uw kind eventueel een kleine vergoeding beschikbaar.  

Voor de kinderen van de groepen 1 en 2  worden pannenkoekjes gebakken.  

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de Kerstviering. 

Binnenkort gaan een aantal groepen naar de 
kunstijsbaan in de Beatrixstraat om gezellig samen 
te schaatsen. Let op, gewijzigde data: 

groep 6, 7 & 8 dinsdag 10 december 
groep 4 & 5 donderdag 12 december 

Zorgt u ervoor dat uw kind schaatsen mee heeft  
(en geen Noren)? Er zijn ‘leen’ schaatsen, maar  
de voorraad hiervan is wel beperkt.  

Let op: handschoenen zijn verplicht! 

Schoolbasketbal 

De groepen 5A en 5B hebben de  
afgelopen periode voor het eerst  
kennis kunnen maken met de  
muzieklessen van Hallo Muziek. 

Zij willen u graag laten zien wat zij  
tot nu toe allemaal hebben geleerd!  
Er zal daarom een voorstelling worden  
gegeven op 10 december, om 13:30 uur 
in de gymzaal van de school. 

Alle ouders, opa’s en oma’s en andere 
geïnteresseerden zijn natuurlijk van  
harte welkom om te komen kijken! 

Voorstelling gr 5! 
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VERJAARDAGEN: 

01-dec Tobias gr 1/2A   19-dec Rayén gr 6 

2-dec Jayde gr 8    Mason gr 1/2A 

4-dec Adrian gr 6   20-dec Yorsalem gr 7 

5-dec Kate gr 3   22-dec Finn gr 3 

 Yuna gr 5B    Lynn gr 7 

7-dec Daniel gr 4   24-dec Jack gr 1/2B 

8-dec Kyano gr 7   25-dec Jersey gr 1/2A 

9-dec Roan gr 7   26-dec She gr 8 

10-dec Nola gr 1/2A   27-dec Dean gr 7 

11-dec Kayra gr 5A   29-dec Kevin gr 5A 

13-dec Floris gr 3  4-jan Delano gr 6 

14-dec Sue-Emmely gr 1/2A   Najéha gr 1/2A 

15-dec Kidus gr 1/2B  7-jan Ryan gr 4 

16-dec Martin gr 1/2B  10-jan Densly gr 1/2A 

Juf Yvonne is in de herfstvakantie geopereerd.  

Ze is momenteel herstellend van de ingreep en is om deze 
reden niet aan het werk. Juf Yvonne heeft laten weten dat het 
steeds iets beter met haar gaat.  

We wensen juf Yvonne veel sterkte en uiteraard  
hopen we haar snel weer op school te zien! 

Op 19 november 2019 hebben we de jaarlijkse voorleeswedstrijd 
weer afgesloten met de finales. 

Wat een toppers zitten er op onze school! Zo veel kinderen die 
hebben meegedaan! Uiteindelijk zijn er vijf kampioenen  
overgebleven (samen met de jury): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Groep 1 en 2: Pip 
Groep 3:  Sam 
Groep 4:  Demi 
Groep 5 en 6: Noa 
Groep 7 en 8: Suze 
 

Goed gedaan allemaal! 

Inschrijven: 

Wilt u één van uw kinderen in laten 

schrijven op onze school (bijvoorbeeld 

voor volgend schooljaar)?  

Vraag dan om een set inschrijfformulieren 

bij de administratie of bij de directie! 

EU-Schoolfruit 

uitdeeldagen: 

Maandag 

Donderdag 

Vrijdag 

(voorlopig) 

Juf Yvonne 

De kinderen uit groep 5 tot en met 8 
hebben op 27 november een ‘meet 
and greet’ gehad met de spelers van 
basketbalteam de Den Helder Suns. 

Daar hoorde natuurlijk ook een  
clinic bij!  

Den Helder Suns 

In de week van 28 januari zullen de leerlingen starten met  
de lessen van Schooljudo. De lessen zullen op dinsdagen en 
woensdagen plaatsvinden.  

Schooljudo helpt leerkrachten al 15 jaar bij het creëren van een 
veilige en fijne sfeer binnen de groep. De judolessen worden op 
speelse wijze verzorgd door een Entretrainer, zo wordt een  
judoleraar genoemd.  

Aan de kinderen worden de  
Schooljudo waarden geleerd:  
vertrouwen, samenwerken, respect,  
beheersing, weerbaarheid, discipline  
en plezier. Ook de leerkracht besteedt  
tijdens het lesgeven aandacht aan deze  
waarden, door bijvoorbeeld beweeglessen,  
praatplaten en filmfragmentjes.  

Voorleeswedstrijd 

We hebben dringend  
een hulpouder nodig om  
buiten op het schoolplein 
toezicht te houden. 

Het gaat om de tijden:  
van 12:00 tot 13:15 uur.  

Uiteraard staat er een  
vergoeding tegenover,  
per keer dat u kunt helpen. 
Eenmaal in de week is  
ook prima.  

Alle kleine beetjes helpen! 

Dringend 

hulp 

gezocht! 

Schooljudo 


