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Maart

Week van het 
Openbaar Onderwijs

 Let op:

  - Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage? 

  - Op woensdag 16 maart is groep 1 tot en met 8
     vrij vanwege een studiedag voor medewerkers
     van Meerwerf Basisscholen.

  - Bijlagen: beslisboom d.d. 25-02-2022 & Flyer
    Meerwerf goes global (INZAMELACTIE OEKRAINE)

Vanaf maandag 21 maart start de Week van het Openbaar 
Onderwijs. In deze week staan de drie kernwaarden van het
Openbaar Onderwijs centraal:

- Gelijkwaardigheid
Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook 
van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke 
behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen 
is evenveel waard.

- Vrijheid
Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten 
horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je houdt rekening 
met de ander en neemt je eigen verantwoordelijkheid.

- Ontmoeting
Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn 
nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor 
elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele 
wereld.

Wij gaan deze week een bijdrage leveren aan de samenleving. 
Alle groepen op school krijgen een gastles over ‘zwerfafval´ van 
de Helderse Vallei. Na deze gastles gaan de kinderen in de buurt 
op zoek naar zwerfafval en gaan wij dit met elkaar opruimen. 

Oproep: inzamelen schoon afval!
Heeft u nog schoon afval, zoals: kartonnen doosjes, plastic 
bakjes, doppen enzovoorts? Geef dit voor 21 maart mee aan 
uw kind. Met dit 'schone' afval zullen wij kunstwerken maken 
die wij zullen verkopen op onze MultiCultiMarkt (donderdag
24 maart). Informatie over de MultiCultiMarkt volgt nog.

Wij zullen u later informeren wanneer 
de op de jaarplanner vermelde Kiekeboek 

momenten weer door zullen gaan.

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

16-03-2022

Start Week van het 
Openbaar Onderwijs 21-03-2022

Schoolvoetbal
MultiCultiMarkt 24-03-2022

DIt jaar doen we weer mee 
met het Schoolvoetbaltoernooi. 
We zijn erg blij dat het weer kan! 

Onze school doet mee met een team van 
leerlingen uit de groepen 7 en 8. Dit team 
zal getraind worden door de vaders van Luc 
en Jaivey. Hiervoor mogen we gebruik maken 
van de velden van HCSC. We zijn de beide 
vaders en de club hier heel dankbaar voor.

Het toernooi vindt plaats op de volgende 
woensdagmiddagen: 30 maart, 6 april, 
13 april (finale) en 20 april ('reserve' finale).

Uw hulp nodig!
Voor sommige voetballers zijn we nog 
op zoek naar voetbalschoenen en/of 
scheenbeschermers die niet meer gebruikt 
worden. We geven ze graag een tweede 
leven op school. Mocht u een van deze 
dingen over hebben, dan kunt u ze inleveren 
bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Zomertijd, 
klok gaat een uur vooruit

27-03-2022

Grote Rekendag 30-03-2022

Schoolvoetbal:

Voorrondes

Finale
Reservefinale

    30-03-2022
& 06-04-2022

13-04-2022
20-04-2022

Oudergesprekken
(uitnodiging volgt)

11-04-2022
tot en met
14-04-2022

Eiertikwedstrijd 14-04-2022

Goede Vrijdag: geen les,
Groep 1 tot en met 8 vrij 15-04-2022

w

Contactgegevens

IJsselmeerstraat 90
1784 MA Den Helder

0223 660 796

administratie@duynvaerder.meerwerf.nl

www.duynvaerder.meerwerf.nl
https://nl-nl.facebook.com/duynvaerder

Grote Rekendag Inschrijven
Op woensdag 30 maart doen we weer mee met de Grote 
Rekendag. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot 
en met 8 die helemaal in het teken van rekenen staat. 
Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 
opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is 
dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe 
leuk rekenen kan zijn!

Het thema van dit jaar is: 

'BOUWAVONTUREN'

Zijn er in uw gezin nog broertjes of zusjes 
tussen de 3 en 4 jaar die nog ingeschreven 
moeten worden op een basisschool? Maakt u
dan op tijd een afspraak met juf Mariëlle.

Via e-mail: directie@duynvaerder.meerwerf.nl
Via het contactformulier op onze website: 
https://www.duynvaerder.meerwerf.nl/
contact/ of telefonisch: 0223 660 796.

Kent u mensen in de buurt die straks naar 
de basisschool toe kunnen? Laat hen dan 
weten dat ook zij van harte welkom zijn 
voor een rondleiding op onze school! 


