
 

 

 

Meerwerf  

basisschool Duynvaerder 

Postbus 270 

1780 AG Den Helder 

 

E-mail:  

administratie 

@duynvaerder.meerwerf.nl 

 

Wijzigingen (wegens Covid-19): 

 

Kiekeboek geannuleerd 

Sportdag groep 8 geannuleerd 

Ouderbedankmiddag geannuleerd 

Avondvierdaagse geannuleerd 

—————————————————— 

 

Start toetsen, 31/05/2021 

groep 1 tot en met 7 

Studiedag, 11/06/2021 

groep 1 tot en met 4 vrij 

Meesters– en Juffendag 30/06/2021 

Studiedag, 01/07/2021 

groep 1 tot en met 8 vrij 

Rapport mee 05/07/2021 

De kinderen gaan op  06/07/2021 

bezoek bij de nieuwe 

groep/ leerkracht 

Afscheid groep 8 07/07/2021 

Laatste schooldag, 09/07/2021 

les tot 12:00 uur! 

 

Nieuwsbrief  

Juni 

2021 

Schooltijden 

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

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

Tijdens schooltijd kan er weleens een ongelukje 
gebeuren, waardoor kleding van de kleuters zo vies 
wordt dat schone kleding wenselijk is.  

We hebben echter geen schoon goed meer op 
voorraad. Dit kan vervelend zijn voor de kinderen. 
Wij willen u om hulp vragen! 

Heeft u nog wat kleding over en is dit een kleuter 
maat? Geef deze dan in een vuilniszak en schoon 
gewassen mee aan uw kind|eren).  

Alvast enorm bedankt! 

Bijlagen nieuwsbrief:  

- Nieuwe beslisboom 

- Flyer OKK turnvereniging 

- Brief kleutergroepen(alleen 

aan groep 1 en 2 gestuurd) 

Op woensdag 30 juni is het Meesters– en Juffendag!  

Op deze dag worden de verjaardagen van de  
meesters en juffen van de Duynvaerder gezamenlijk 
gevierd en alle kinderen zijn uitgenodigd op dit 
feestje! Het thema/ de dresscode van het feestje is 
‘Gekke haren dag’.  

Het belooft een  leuke dag te worden, met gezellige 
activiteiten, zoals een speurtocht en straattheater 
(conform richtlijnen RIVM)! 

Cadeautip (niet verplicht!): de juffen en meesters 
zouden het leuk vinden om iets te krijgen dat zelf 
door uw kind(eren) is gemaakt.  

Meesters–  

en Juffendag 

Enquête 

Afgelopen maand heeft u een bericht ontvangen over nieuwe  
schooltijden. Aan u is gevraagd om een enquête in te vullen.  
De reactie op de enquête was groot (102 antwoorden) en vooral  
positief. Ook kon u eventuele toelichting geven en vragen met  
ons delen. U heeft voor ons belangrijke punten en enkele vragen  
aangedragen. Hiervoor bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besluit 

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met het voorgenomen 
besluit over de aanpassing van de schooltijden. Hiermee is het besluit 
definitief geworden.  
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 heeft 
Duynvaerder nieuwe schooltijden. De lestijden zijn dan  
voor groep 1 tot en met 8: elke dag van 08:30 tot 14:00 uur.  
 

Alle groepen hebben vanaf dan gelijke dagen. Dit gelijke dagen rooster 
zorgt voor rust en structuur voor de leerlingen en de leraren. En dat is 
goed voor het onderwijs aan uw kind.  

Gevolgen 

Omdat wijziging van schooltijden gevolgen voor ouders kunnen  
hebben voor werk en opvang, is het wijzigen van schooltijden aan  
een wettelijke procedure gebonden. Deze procedure hebben wij  
gevolgd.  

Sommige ouders moeten nu daadwerkelijk aanpassingen doen 
in werk en of opvang. Wij begrijpen dat dit veel van u vraagt.  
Toch raden wij u aan, om dit nu alvast te gaan regelen. Het is na  
deze week nog 10 weken voordat de nieuwe schooltijden ingaan.  
Wij gaan ervan uit dat deze termijn van 10 weken voldoende is. 

Als deze termijn voor uw werkgever en of opvangorganisatie  
te kort blijkt te zijn, stuur dan een e-mail vóór 1 juli aan:  
directie@duynvaerder.meerwerf.nl. 

GEZOCHT: extra setjes  

schone kleding voor  

de kleutergroepen 



Op woensdag 9 juni is het Nationale Buitenspeeldag! 

Team Sportservice Den Helder organiseert op verschillende plekken in  
Den Helder verschillende sport en spelactiviteiten op woensdag 9 juni  
en vrijdag 11 juni. Zo kun je meedoen met: archery tag, kinball, spikeball,  
kanjam, subsoccer force, blazepods en smartgoals. De activiteiten worden  
begeleidt door buurtsportcoaches van Team Sportservice.  

Let op: je moet je van tevoren opgeven. Dit kan via (zoek op: Nationale  
Buitenspeeldag en klik op de juiste datum/ tijd): 

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%
5D=125&sort=name&pagina=2 

 
Locaties/ tijden: 

 
Woensdag 09-06-2021 Vrijdag 11-06-2021 

Schooten, Klimnet Torplaan 14:30 - 15:30  Julianadorp, veld Drooghe Bol 14:30 - 15:30  
Centrum, Lombokstraat 16:15 - 17:15  Nieuw Den Helder, Cruyffcourt 16:15 - 17:15  

 

Nationale Buitenspeeldag 

3-jun Levi gr 3B 

4-jun Fardoosa gr 3B 

 Elyzah gr 1/2B 

8-jun Nasina gr 7 

13-jun Lynn gr 3A 

14-jun Dema gr 8 

17 Gianney gr 6 

 Sek gr 3B 

19-jun Demi gr 5 

20-jun Sheliya gr 6 

22-jun Daniël gr 8 

26-jun Talitha gr 8 

1-jul Lizzie gr 4 

2-jul Hasina gr 6 

13-jul Radin gr 6 

15-jul Sem gr 8 

16-jul Milana gr 1/2A 

24-jul Chelène gr 3B 

 Femke gr 3A 

27-jul Kayleigh gr 1/2A 

 Tasmia gr 1/2B 

1-aug Yobel gr 8 

4-aug Nabila gr 1/2B 

8-aug Shanoï gr 5 

9-aug Alyshia gr 3A 

10-aug Kem gr 1/2A 

 Lars gr 3B 

13-aug Nimrah gr 4A 

 Lucas gr 8 

16-aug Bontu gr 5 

17-aug Dwayne gr 3B 

18-aug Raz gr 8 

21-aug Tulashi gr 7 

23-aug Ayaa gr 7 

 Jaylianne gr 5 

26-aug Mohamed gr 4 

28-aug Ilse gr 7 

 Khaled gr 3A 

31-aug Ilyas gr 4 

Afgelopen week was er toch een besmetting met Covid-19 

binnen onze school. Hierdoor is groep 5 voor 10 dagen in 

quarantaine. Daarom stellen wij het op prijs dat u bij het 

wegbrengen en ophalen van uw kind een mondkapje draagt 

en 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. 


