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Eiertikwedstrijd  Let op:

  - Gebruik bij het oversteken zoveel mogelijk het
    zebrapad. Samen geven we het goede voorbeeld
    af aan de kinderen en zorgen we voor een veilige 
    verkeerssituatie bij de school. 

  - Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) is er geen les, 
    groep 1 tot en met 8 is deze dag vrij. Het team 
    van Duynvaerder heeft dan een studiedag.

  - Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage? 

  - Bijlagen: 
    Linie College, open dag & Flyer Buurtgezinnen

Het is bijna Pasen en de paashaas zie je nu overal. 
Zo ook (paas)eitjes en daar gaan we iets leuks mee doen! 

Op donderdag 14 april zal er een wedstrijd ‘eitje tik’ gehouden 
worden. Er zal in de klassen tegen elkaar worden gestreden 
totdat alle groepswinnaars bekend zijn. Deze winnaars
strijden tegen elkaar in de aula. 

Voor alle kinderen is er een presentje en de schoolwinnaar 
krijgt iets speciaals!

Zorgt u ervoor dat u op donderdag 14 april een hard gekookt ei 
aan uw kind(eren) meegeeft naar school? Let op: plak niks op 
het ei (zoals: stickers of plakband). Dit kan ervoor zorgen dat 
het ei sneller breekt.

In de groepen zal er worden geoefend op het volgende versje:

‘Rikke, tikke, tikke
Jij en ikke
Ik en jij
Eitje groot, eitje klein
Wie zal hier de koning zijn?!!’

Wij zijn heel erg benieuwd 
wie er gaat winnen!

De op de jaarplanner vermelde Kiekeboek 
momenten zullen vanaf volgend schooljaar 

weer van start gaan.
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Vervanging juf Cheryl
Juf Cheryl gaat met 
zwangerschapsverlof. 
Vrijdag 15 april is 
voorlopig haar 
laatste werkdag.

Vervanging tijdens zwangerschapsverlof:
Juf Dieuwke gaat juf Cheryl dit schooljaar 
vervangen in groep 4. 

- De huidige werkzaamheden van juf Dieuwke 
zullen worden overgenomen. Op vrijdag zal 
juf Tamara in groep 1/2A zijn. De andere taken 
van juf Dieuwke proberen we intern nog in 
te vullen. 

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april zullen er weer Koningsspelen 
gehouden worden. Het thema van dit jaar is: 

Voel je fit

Alle kinderen mogen verkleed komen in de Hollandse 
kleuren: ORANJE, ROOD, WIT en BLAUW!

Wat we precies gaan doen, blijft nog een verrassing. 
Wel kunnen wij al verklappen dat we na afloop iets 
lekkers hebben voor alle kinderen.

Het themalied 'Fittop10' kunt u hier bekijken 
en oefenen: https://youtu.be/IU1xmydGadY 
Oefent u ook alvast samen met uw kind?

Inschrijven
Zijn er in uw gezin nog broertjes of zusjes 
die nog ingeschreven moeten worden op een 
basisschool? Maak dan, ongeveer 6 maanden 
voordat zij 4 jaar oud worden, 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.

Virtuele rondleiding: 
https://meewerfstichtingwebsite-live-
76ff90d103-932cc0f.aldryn-media.
io/rondleidingen/duynvaerder/index.htm

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! 

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 (verplaatst!) Leerlingenraad, even voorstellen
Er was een vertraging in de levering van materialen, maar deze zijn 
inmiddels geleverd. De datum van de Grote Rekendag wordt nu: 

WOENSDAG 18 MEI

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'

       Van links naar rechts:
       Saraysa, Sanne, Armin, Rizuley, Wishva, Mohammed en Hasina!

Opbrengst MultiCultiMarkt
Wat een groot succes, onze multicultimarkt 
in de Week van het openbaar onderwijs.
Het kon en mocht eindelijk weer!

Iedereen de school in, leuke activiteiten, 
mooie geknutselde werkjes van onze 
leerlingen en heerlijke hapjes gemaakt 
door ouders! Wat een feest en wat 
een opkomst.

m
De bruto opbrengst: 

m
Dit geld wordt verdeeld over twee doelen. Deze twee doelen zijn: 
het team van Meerwerf Goes Global en het andere deel zal worden 
geïnvesteerd in vernieuwing van ons schoolplein. Welk bedrag er 
naar elk doel gaat, wordt bepaald door de leerlingenraad.

Buurtgezinnen
Aan deze nieuwsbrief hebben we een bijlage toegevoegd over de 
organisatie 'Buurtgezinnen'. Deze organisatie koppelt gezinnen die het 
zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een gezin in de buurt (steungezinnen). 

Kinderen krijgen wat extra liefde en aandacht, ook worden ouders 
ontlast. Buurtgezinnen probeert te voorkomen dat problemen binnen 
een gezin verergeren en zij willen ervoor zorgen dat kinderen positief 
opgroeien in hun eigen gezin. 

Lees de bijlage voor meer informatie of neem een kijkje op hun website:
https://www.buurtgezinnen.nl/

Schoolreis groep 1 tot en met 7
Een schoolreis met de bus zal dit schooljaar voor groep 1 tot en met 7 niet 
plaatsvinden. De hoogte van de brandstofprijs is erg onvoorspelbaar, net 
als vele andere kosten op dit moment. Hierdoor worden schoolreisjes al 
snel onbetaalbaar voor ouders en verzorgers. Gelukkig zijn de kinderen 
eerder dit schooljaar al naar Linnaeushof geweest, op kosten van de school. 
Het schoolkamp voor groep 8 gaat wel door. 

Met instemming van de MR hebben wij een alternatieve invulling voor de 
schoolreisjes bedacht. Namelijk: een feestelijke week, met activiteiten en 
bestemmingen die zonder een busreis te bereiken zijn (en een ander 
kostenplaatje hebben). 

Dit zal plaatsvinden in de periode maandag 20 juni tot en met vrijdag 24 juni.
Verdere informatie, de kosten en het thema van deze feestelijke dagen 
volgen nog.


