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September

 Bijlagen bij de nieuwsbrief:

  - Beslisboom d.d. 20-08-2021
  - Flyer Aquacentrum Den Helder, Zwem4daagse
  - Flyer GGD, workshop 'De kinderen scheiden mee'

Informatiemiddag
Wij vinden het belangrijk om u te informeren 
over het onderwijs dat gegeven wordt aan uw kind.

De informatiemiddag van dit schooljaar zal op 
een ‘coronaproof’ wijze worden georganiseerd, 
namelijk: digitaal.

Op woensdag 15 september zal de leerkracht 
van uw kind, tussen 15:00 en 16:00 uur, via Social 
Schools een presentatie aan u toesturen. Hierin 
staan de belangrijkste zaken over dit schooljaar.

Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u 
deze aan de leerkracht stellen, via Social Schools. 
Wij hopen een kennismaking binnenkort op 
andere wijze te kunnen organiseren.

Onder voorbehoud van wijzigingen
(wegens Covid-19)

 Reminder:
"Informatiemiddag" 15-09-2021

  Mocht u (of uw kind) zich laten testen op 
  Covid-19, maak dan gebruik van een test
  bij de GGD. 

  Let op: 
  Een zelftest is preventief, als er geen klachten 
  zijn. Een (snel)test via de GGD is er als er 
  wel klachten zijn. 

Schoolfotograaf 21-09-2021

NIO groep 8 23-09-2021

Schoolproject: 
Worden wat je wil

20-09-2021
tot en met
15-10-2021 Schoolfotograaf

Dag van de Leraar 05-10-2021 Op dinsdag 21 september komt de schoolfotograaf weer bij ons op school 
om foto’s van uw kind(eren) te maken. Ook worden er broertjes/ zusjes foto’s 
gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten. De foto’s zullen zoveel 
mogelijk onder schooltijd gemaakt worden. Houd u er astublieft rekening 
mee dat er mogelijk een uitloop is. Wij informeren u dan via Social Schools.

Wanneer de foto's gereed zijn, ontvangt u van ons verder bericht over 
de bestelling en de betaling van de foto's.

In verband met de Corona maatregelen is er dit schooljaar geen mogelijkheid 
om met broertjes en zusjes van andere scholen op de foto te gaan.

Start Kinderboekenweek,
thema: Worden wat je wil

06-10-2021

Start Week van de 
Veiligheid, groep 8
thema: Internet.

11-10-2021

Start Kiekeboek 12-10-2021

Start JSP periode 1 25-10-2021

Schoolproject: Worden wat je wil & Kinderboekenweek
Herfstvakantie

16-10-2021
tot en met
24-10-2021

Op 20 september start het Schoolproject: 

'Worden wat je wil'

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan 
komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, 
vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan 
worden waar het van droomt. Beroepen als: 

astronaut, dokter of kok… Kinderen spelen 
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 
geïnspireerd door hun idolen of helden: 
Een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.  

Kunstenares Cora Vries van Triade zal in alle klassen 
creatieve workshops geven over: Beroepen in 
Den Helder.

Het thema sluit aan op de Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober. 
In deze week krijgen alle groepen nieuwe boeken 
en vullen we de schoolbieb weer aan.

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren.

Tijdens de projectweken kunnen kinderen 
alles worden wat ze willen en alvast dromen 
over later!
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Contactgegevens

IJsselmeerstraat 90
1784 MA Den Helder

0223 660 796

administratie@duynvaerder.meerwerf.nl

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



Verkeersveiligheid
m

Het fietspad naast de school behoort tot de openbare ruimte en kan door iedereen worden gebruikt. 
Bij het brengen en ophalen ontstaan er soms onveilige situaties. Bijvoorbeeld: het blokkeren van 

de doorgang voor andere verkeersgebruikers of het stilstaan op het fietspad (gebruik zoveel mogelijk 
het voetpad als u stil wil staan). Om ervoor te zorgen dat iedereen het fietspad op veilige wijze 

kan gebruiken, vragen wij u om hier rekening mee te houden.

Start Kiekeboek Boeken gezocht!
Onze school wil met allerlei projecten de taal stimuleren en daar 
kan Kiekeboek een belangrijke bijdrage in leveren. 

Op dinsdag 12 oktober om 08:30 uur willen wij weer starten 
met ons Kiekeboekproject, met de ouders van groep 1 en 2 in 
de kleutergymzaal (onder voorbehoud van verdere maatregelen 
tegen Covid-19). 

Daar laten wij zien wat u thuis met de boekjes en het speelgoed 
samen met uw kind kunt doen. Eventuele vragen hierover kunnen 
wij op dat moment ook beantwoorden. Daarna mag u met uw kind 
een boek met speelgoed uitkiezen en dit 4 weken mee naar huis 
nemen om in te lezen of mee te spelen. Hierna kan een nieuw 
boek en spel worden uitgezocht. 

Graag deze 4 weken aanhouden. Er kan namelijk geen nieuwe 
keus worden gemaakt als de geleende set nog niet terug is. 
Controleert u zelf daarom goed of alles compleet en onbeschadigd 
is (en anders graag even melden bij ons).

We hopen dat er dit jaar ook weer veel kinderen mee gaan doen. 
Hopelijk tot dan!

Kiekeboek data (dinsdagen):

12 oktober 2021
9 november 2021
30 november 2021
21 december 2021
18 januari 2022
15 februari 2022
15 maart 2022
5 april 2022
10 mei 2022
31 mei 2022
28 juni 2022        Laatste Kiekeboek: alles weer inleveren!

Op onze school is er een Kinderzwerfboeken station. Achter de trap 
bij de hoofdingang, staan twee leuke boot-kasten met hierin 
allerlei kinderzwerfboeken. 

Hier kunnen kinderen 
(gratis) een boek uitzoeken 
om thuis te lezen en daarna 
weer uit zwerven te sturen, 
zodat andere kinderen het 
boek ook kunnen lezen. 

HELP… 
Onze kinderzwerfboeken 
zijn bijna op. Helpt u ons 
mee om onze voorraad 
aan te vullen? Zo kunnen 
we er samen aan bijdragen 
dat er zoveel mogelijk 
kinderen kunnen lezen. 

Goede en niet kapotte boeken kunnen bij juf Greta worden ingeleverd.

JouwSportProject, periode 1
Lijkt het jou leuk om kennis te maken met een sport zonder dat je 
direct voor een jaar lid moet worden van de vereniging?

Dat kan met het JouwSportProject (JSP) van Team Sportservice 
Den Helder. Maak 4 keer kennis met één of meer sporten naar 

keuze (kosten: € 5,50 per sport, per persoon)!

Iedereen van kleuter tot en met senioren die kennis wil maken 
met een nieuwe sport kan zich inschrijven. Er zijn per schooljaar 
2 periodes dat je met het project mee kan doen en uit verschillende 
sporten kan kiezen. De eerste periode start na de herfstvakantie en 
de tweede periode start na de voorjaarsvakantie. Inschrijven kan via:

https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/sport-project/       Waarom is het zo belangrijk om te zingen, te vertellen of voor te lezen? 
       
       - Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt. 
       - Het levert gezellige en knusse momenten op.
       - De wereld van jonge kinderen wordt daardoor groter.
       - Het helpt kinderen om nieuwe indrukken of gevoelens 
          te verwerken en het stimuleert de fantasie.

      Wanneer kinderen iets ouder zijn:

         - Helpt het de luistervaardigheid en het concentratievermogen te 
            ontwikkelen.
         - Geeft het een extra stimulans om mee te denken over hoe problemen 
            aangepakt kunnen worden.

         - Ontstaat er een gunstig effect op het zelf leren lezen en maakt 
           het kinderen vertrouwd met allerlei soorten verhalen.


