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

school 
17-12-2020 
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Even voorstellen: 

Hai, ik ben Lotte Mollema. Ik ben  
de eerste kinderburgemeester van 
Den Helder. Ik ben 10 jaar en zit in 
groep 7, op de Thorbecke basisschool.  

Ik zit op voetbal en doe aan meditatie.  
Ik vind het leuk om dingen te regelen  
en om kinderen te helpen. 

Mijn leukste herinnering is:  
Dat ik mijn pitch voor de klas mocht  
vertellen. 

Mijn ideeën zijn: 
1. Dat iedereen kan sporten. 
2. Dat er meditatie op school wordt gegeven. 
3. Dat mensen meer gaan denken wat afval  
met de natuur doet. 

Als jullie ideeën hebben kunnen  
jullie komen! Als jullie willen dat  
iedereen kan sporten kom dan  
naar Lotte! 

Kinderburgemeester 

van Den Helder! 

Op woensdag 25 november tekende Thorbecke  
het Muziekakkoord. Hiermee zet onze school zich  
in om structureel goed muziekonderwijs te bieden. 

Muziek brengt kinderen dichterbij hun creativiteit,  
muziek maakt slim en gelukkig. 

Bij de ondertekening was ook koningin Maxima en  
Kinderburgemeester Lotte aanwezig. Hoe bijzonder! 

Muziekakkoord 

Wat hebben we de naam  
Thorbecke met trots gedragen.  
In een zorgvuldig proces is  
het besluit genomen om een  
nieuwe naam te kiezen voor  
ons Integraal Kindcentrum.  

In januari nemen we afscheid  
van de naam Thorbecke en  
onthullen wij de nieuwe naam.  
De nieuwe naam doet eer aan  
waar we voor staan. Ouders,  
kinderen en teamleden zijn bij  
dit proces betrokken geweest.  

Uiteraard maken we een  
feestelijk moment van de  
onthulling van de nieuwe  
naam, meer informatie volgt. 

Nieuwe naam 

Woensdag 2 december nemen we afscheid van Ellen Kers.  
Ellen zal starten op de Prinses Margrietschool.  We danken  
haar voor haar inzet op onze school en wensen haar veel  
plezier op de Prinses Margrietschool. 

  We heten Marsha Eckhardt van harte welkom  
  op onze school. Marsha zal individuele kinderen  

  begeleiden en ondersteunen op de vrijdag.  
  Ook ondersteunt zij de collega's bij de  

  organisatie van de naschoolse activiteiten. 
https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Afscheid Ellen Kers  

en welkom Marsha Eckhardt 
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Sinterklaasfeest 

Wat was het Sinterklaasfeest weer  
gezellig! Elke groep heeft in de week 
ervoor een brief van de Sint ontvangen, 
met een hele leuke boodschap: 
de leerlingen van groep 1 tot en met 5 
mochten hun schoen zetten. Voor de 
kinderen van groep 6 tot en met 8  
waren de presentjes verstopt in de klas. 

Op woensdag 2 december is het  
Sinterklaasfeest in de hele school  
gevierd. De speelzaal is voor de  
onderbouw veranderd in een gezellige 
huiskamer, met een (elektrische) open 
haard! De kinderen van de bovenbouw 
hebben prachtige surprises voor elkaar 
gemaakt, met daarin een leuk  
kleinigheidje. 

Na de kerstvakantie start blok 2 van de  
naschoolse activiteiten. Er kan worden  
gekozen uit: koken en knutselen, Spaanse les,  
tekenles, bootcamp, bloemschikken, dammen, 
fotografie, bouwwerken knutselen en Hip-Hop!  

Enkele reacties van kinderen die meegedaan 
hebben aan blok 1: 
‘Hugo (groep 6): Ik vind het schilderen super 
leuk! Ik schilder thuis nu ook!’ 
‘Rooz (groep 4): Ik vind de Hip-hop dansjes heel 
leuk. Als we een dansje af hebben dan gaan we 
weer een nieuw dansje leren. Ik zou Hip-hop nog 
wel een keer willen doen.’ 
‘Lyndy (groep 7): Ik vind het dammen heel erg 
leuk! Je leert trucjes en daarmee kan je winnen.’ 

Op Social Schools vindt u meer informatie over 
het aanmelden en betalen voor blok 2. Mocht  
u nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. 
Wij wensen alle kinderen alvast veel plezier! 

Naschoolse  

activiteiten, blok 2! 

Op 11 november gingen de kinderen  
met hun prachtige lampionnen naar  
de speelzaal. De oudere kinderen  
gingen mee om de jongere kinderen  
te helpen. Goed gedaan! 

Die dag was de speelzaal speciaal  
ingericht als een Sint Maarten setting,  
met veel lichtjes en een echt huisje  
om bij aan te bellen.  

De kinderen zongen prachtige liedjes  
en kregen daarna wat lekkers:  
een zakje snoep EN ook nog een schatkistje! 

We vieren de kerstviering dit jaar overdag  
op vrijdagochtend 18 december, met een 
gezamenlijk kerstontbijt.  

De kinderen hoeven op deze dag geen  
eten mee. Wel vragen wij u om uw kind  
voor woensdag 16 december de 4 b’s  
mee te geven (bord, beker, bestek, bakje), 
met daarop de naam van uw kind. 

Het belooft een feestelijke activiteit  
te worden en mooie kerstoutfits passen  
hier natuurlijk goed bij! 

Let op: op donderdag 17 december en vrijdag 
18 december gaan alle kinderen tot 12:00 uur 
naar school. 

Uiteraard houden wij rekening met  
de richtlijnen van het RIVM. Daarom zal  
het eten en drinken dit jaar verpakt zijn en 
gekocht worden door de leerkrachten (in 
plaats van door de ouders). 

Kerstviering overdag 

01-12 Tobias gr 3 

04-12 Adrian gr 7 

05-12 Kate gr 4 

 Yuna gr 6B 

 Cindy gr 1/2B 

07-12 Daniel gr 5 

08-12 Kyano gr 8 

09-12 Roan gr 8 

10-12 Nola gr 3 

11-12 Kayra gr 6A 

13-12 Floris gr 4 

14-12 
Sue-Emmelly gr 

1/2A 

 Hailey gr 1/2A 

15-12 Kidus gr 1/2B 

16-12 Martin gr 1/2B 

19-12 Rayén gr 7 

 Mason gr 1/2A 

 Nikol gr 1/2B 

20-12 Yorsalem gr 8 

22-12 Finn gr 4 

 Lynn gr 8 

24-12 Jack gr 3 

25-12 Jersey gr 1/2A 

27-12 Dean gr 8 

29-12 Kevin gr 6A 

 Lucas gr 7 

01-01 Delano gr 1/2A 

04-01 Delano gr 7 

 Najéha gr 1/2A 

07-01 Ryan gr 5 

10-01 Densly gr 3 

Sint Maarten 


