
Nieuwsbrief   

KIJKavond  

18:30 - 19:30 uur 
03-07-2019 

Rapport mee 04-07-2019 

Studie/ margedag 

groep 1 t/m 8 vrij 
05-07-2019 

Laatste schooldag 

(start zomervakantie) 
11-07-2019 

Studie/ margedag 

groep 1 t/m 8 vrij 
12-07-2019 

Eerste schooldag 

2019 - 2020 
27-08-2019 

Informatie avond: 

Groep 1 & 2 
3 & 4 
5 & 6 

7 & 8 

 

09-09-2019 
10-09-2019 
11-09-2019 

12-09-2019 

Studiedag, gr 1 t/m 8 

vrij 
23-09-2019 

BELANGRIJKE DATA: 

 

 

Meerwerf basisschool 

Thorbecke 

Californiëstraat 48 

1781 GN Den Helder  
 

 

 

Telefoon: 0223 615 398 

 

E-mail: 

administratie@thorbecke.meerwerf.nl  
 

 

2019 

Juli 

KIJKavond 3 juli 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Op woensdagavond 3 juli van 18:30 tot 19:30 uur  
is er een KIJKavond in de school en kunt u het  
rapport van uw kind (groep 3 tot en met 8) alvast 
komen bekijken. De kinderen laten hun ouders of 
verzorgers zien hoe er op school gewerkt wordt,  
wat ze tot nu toe hebben geleerd, wat ze hebben 
gemaakt en het materiaal dat daar bij is gebruikt.  
U krijgt alle door uw kind(eren) zelfgemaakte  
spullen deze avond mee naar huis; neemt u zelf  
een tas mee? 

Eventuele gesprekken met ouders hebben al  
plaatsgevonden. Mocht u toch nog een gesprek  
aan willen vragen, geef dit dan zo snel mogelijk  
door aan de leerkracht van uw kind. 

Ouders van groep 1 en 2 zijn ook van harte  
uitgenodigd op deze avond om naar de door  
uw kind(eren) gemaakte spullen te komen kijken.  
U hoeft geen tas mee te nemen. De zelfgemaakte 
spullen krijgt u namelijk op een later moment mee. 

Adoptieschool 

Wat krijgt de adoptieschool? 

- Alle groepen mogen gezamenlijk een  
kindervoorstelling in de Kampanje bezoeken. Dit  
zijn voorstellingen uit het reguliere aanbod. Ouders 
komen in aanmerking voor een reductiekaart. 
- De Kampanje geeft rondleidingen aan de groepen 
- Er mag een voorstelling gegeven worden in één 
van de theaterzalen. 
- Er bestaat een mogelijkheid om interviews te  
houden met medewerkers van het theater en  
indien mogelijk met acteurs. 

Om meer kinderen uit Den Helder en de regio kennis 
te laten maken met theater in de Kampanje heeft de 
Kampanje het project 'de Kampanje adoptieschool' 
opgestart. 

Het schooljaar 2019-2020 is onze school gekozen als 
adoptieschool. Hier zijn we uiteraard heel blij mee! 

Fijne vakantie! 

We naderen de zomervakantie. Wat hebben de  
kinderen en leerkrachten hard gewerkt om het  
een succesvol schooljaar te laten zijn. 

We zijn ook blij dat de kinderen alle dagen les  
hebben gekregen. Dit is mede gelukt door het  
loyale team van Thorbecke.  

Helaas blijft het een uitdaging om voldoende  
lesgevend personeel te vinden. Dit terwijl  
lesgeven zo'n mooi vak is!  

Voor nu wensen we iedereen alvast een fijne  
zomervakantie. 

In de zomervakantie wordt er in onze school  
nog even doorgewerkt, zodat we op dinsdag  
27 augustus alle kinderen in een nieuwe  
uitdagende omgeving kunnen verwelkomen!  



Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 1 week 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 2 weken 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 1 week 

Paasvakantie 12-04-2020 t/m 13-04-2020 1 schooldag 

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 2 weken 

Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020 2 schooldagen 

Pinkstervakantie 31-05-2020 t/m 01-06-2020 1 schooldag 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020 6 weken 
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De klassenverdeling voor het schooljaar 2019-2020 is bekend. 
Voor de zomervakantie zijn de leerlingen nog even op  
kennismakingsbezoek bij de nieuwe groep en leerkracht  
geweest. 

Groep 1/2A: Juf Jacqueline en juf Keshia 
Groep 1/2B: Juf Yvonne 
Groep 3:  Juf Suzan en juf Luciënne 
Groep 4:  Juf Elles en juf Trudy 
Groep 5A:  juf Margreet 
Groep 5B:  juf juf José 
Groep 6:  meester Lars en juf Petra 
Groep 7:  juf Anneke en juf Margriet 
Groep 8:  meester Henk en juf Cindy 

Zie de volgende pagina voor een plattegrond, met de nieuwe  
indeling van de klassen! 

* Helaas moeten wij afscheid nemen van meester Wouter.  
Hij is nodig op een andere Meerwerf school. Hopelijk zien  
wij zijn gezicht nog eens op onze school. 

Klassenverdeling 

Vrijdag 12 juli 2019 begint de zomervakantie voor de  
kinderen. Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie 
en verwachten alle leerlingen en ouders op dinsdag  
27 augustus 2019 weer op school! Dit is de eerste  
schooldag van het schooljaar 2019-2020.  

Start zomervakantie 

Vakanties en extra vrije dagen 

Voorlopige gymdagen: 

 Maandag:  groep 5 
 Dinsdag:  groep 3 
 Vrijdag:  groep 4, 6, 7 en 8 

De kleuters bewegen buiten en in het speellokaal.  

De gymdagen kunnen nog wijzigen door afspraken met  
andere scholen. Houdt u de nieuwsbrief van september 
2019 daarom goed in de gaten! 

Bewegingsonderwijs 

Maandag   08:30 tot 14:15 uur 
Dinsdag   08:30 tot 14:15 uur 
Woensdag  08:30 tot 12:30 uur 
Donderdag  08:30 tot 14:15 uur 
Vrijdag  08:30 tot 14:15 uur  

Schooltijden 

Informatie 2019-2020 

De leerlingen starten het schooljaar op dinsdag 27 augustus 2019. 

Afwijkende schooltijden: 

- Op 19 en 20 december 2019 gaan alle kinderen tot 12:00 uur naar 
school (in verband met de kerstviering). 

Extra vrije dagen (op deze dagen is groep 1 tot en met 8 vrij): 

- maandag 26 augustus 2019  
- maandag 23 september 2019 
- maandag 24 februari 2020 
- woensdag 11 maart 2020 
- vrijdag 12 juni 2020 (de dag na de avondvierdaagse optocht) 
- vrijdag 3 juli 2020  


