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Januari

Allerbeste wensen

Smakelijk 2022!
Om het nieuwe jaar smakelijk in te luiden, heeft iedere leerling 
en medewerker een lekkere oliebol gekregen, op de eerste 
schooldag na de kerstvakantie. 

Het team van Duynvaerder wenst u een gelukkig nieuw jaar toe 
en de allerbeste wensen..!

 Let op:

  - Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage?

  - Maandag 24 januari krijgen de kinderen hun 
     rapport mee naar huis (er is geen KIJKavond). 

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

  - Bijlage: beslisboom d.d. 24-12-2021.

De op de jaarplanner vermelde Kiekeboek 
momenten zullen weer doorgaan zodra wij ouders 

in de school mogen ontvangen.

Toetsweken,
groep 1 tot en met 8

17-01-2022
tot en met
28-01-2022

Rapport mee
(er is geen KIJKavond)

24-01-2022

Pas op glad!
Nationaal Voorleesontbijt
(informatie volgt)

26-01-2022 Op het schoolplein zijn er verschillende houten 
vlonders, die erg glad kunnen worden.

Op dit moment zijn er 
afspraken gemaakt over
het onderhoud en 
verbetering van de 
antislipwerking van 
de vlonders. Binnenkort
wordt dit in uitvoering
gebracht. Ook zullen
er bordjes bij de vlonders
opgehangen worden.

Verkleedfeest
KOM VERKLEED!

18-02-2022

Voorjaarsvakantie
19-02-2022
tot en met
27-02-2022

Start JouwSportProject,
periode 2

28-02-2022

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

16-03-2022

Inschrijven
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:

Telefoonnummer: 0223 660 796
E-mail: directie@duynvaerder.meerwerf.nl 
of: https://www.duynvaerder.meerwerf.nl/
contact/

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



 

Nationale Voorleesdagen Kijkdagen voortgezet onderwijs
Op woensdag 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen. 
Wij openen de Nationale Voorleesdagen met het Nationaal 
Voorleesontbijt. Hier wordt u later verder over geïnformeerd.
Wij vinden (voor)lezen belangrijk en leuk! Op school besteden 
wij altijd veel aandacht aan (voor)lezen. Ook thuis kunt u hier 
samen met uw kind extra aandacht aan besteden.

Of u nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest 
of overdag samen met uw kind een prentenboek bekijkt, 
er worden herinneringen voor het leven gemaakt. 
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op spelling, 
woordenschat en tekstbegrip.

Voorleestips voor thuis:

- Kies een thema die past bij de situatie van uw kind.
Misschien is er een baby op komst, wordt uw kind zindelijk
of leert het tanden poetsen.

- Lees hetzelfde boek een paar keer.
Verzin na elke keer lezen een ander onderwerp
uit het boek om over te praten (bijvoorbeeld over:
het thema, de personages, heeft uw kind weleens
zoiets meegemaakt?).

- Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe
het verhaal verder zou kunnen gaan.

- Leg moeilijke woorden uit.
Dit kunt u doen door middel van een plaatje, een
vervangend woord of door een voorbeeld te geven.

- Kies soms juist voor een boek die eigenlijk net te moeilijk is.
Door het meerdere keren te lezen en erover te praten kan een
moeilijker boek juist leerzamer en interessanter zijn voor uw kind.

- Spreek langzaam, articuleer goed en kijk
uw kind regelmatig aan tijdens het voorlezen.

- Laat uw kind vertellen.
Uw kind blijft betrokken bij het verhaal door mee
te kunnen praten over het verhaal of het verhaal
in eigen woorden na te laten vertellen.

- Bekijk samen de kaft van het boek.
Praat over de kaft en verzin samen waar het
verhaal over zou kunnen gaan, om zo uw kind
nieuwsgierig te maken naar het verhaal.

- Maak van het samen lezen een (dagelijks) ritueel.
Doe dit op een vast knus plekje in huis met bijvoorbeeld
een knuffel erbij. Zo raakt uw kind vertrouwt met het
samen lezen.

Scholen aan Zee (online)
Het is verplicht om u van tevoren aan te melden, dit kan via onderstaande link:
https://www.scholenaanzee.nl/uncategorized/meld-je-nu-aan-voor-onze-
digitale-open-avonden/

     Overzicht
      - Beroepsonderwijs aan Zee, woensdag 19 januari 2022
      - Junior College, woensdag 26 januari 2022
      - Mavo aan Zee, donderdag 27 januari 2022
      - Lyceum aan Zee, donderdag 27 januari 2022

     Kies per dag uit één van de volgende tijdsloten:
        Tijdslot 1: van 18:30 uur tot 19:00 uur
        Tijdslot 2: van 19:30 uur tot 20:00 uur

Clusius College (online)
Het is verplicht om u van tevoren aan te melden, dit kan via onderstaande link:
https://www.clusius.nl/vmbo/online-open-dag-2022

     Overzicht
      - Vrijdagavond 28 januari,   van 18:00 tot 21:00 uur
      - Zaterdag 29 januari,           van 10:00 tot 13:00 uur

Maritieme Academie/ Nova College (fysiek)
Het is verplicht om u van tevoren aan te melden, dit kan via onderstaande link:
https://www.maritiemeacademieharlingen.nl/opendagen/

     Overzicht
      - Zaterdag 5 februari,            van 10:00 tot 15:00 uur       (Open Huis)
      - Woensdag 16 februari,       van 18:00 tot 21:00 uur       (Inloopavond)
      - Vrijdag 4 maart,                   van 15:00 tot 18:00 uur       (ErVAARmiddag)
      - Vrijdag 3 juni,                       van 15:00 tot 18:00 uur       (ErVAARmiddag)

De Pijler (onbekend)
Er is geen open avond of kijkdag bekend. Contactgegevens van de Pijler: 
telefoonnummer: 088 343 3300, e-mail: info@de-pijler.nl

Voortgezet speciaal onderwijs, Linie College (onbekend):
Er is geen open avond of kijkdag bekend. Contactgegevens van het Linie College: 
telefoonnummer: 088 343 3340, e-mail: info@liniecollege.nl


