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2021 

Januari 

2020 was een ongekend bewogen jaar. Een jaar waarin  
het Coronavirus domineerde en een enorme impact had  
op het leven van ons allemaal. 

Ook aan het begin van 2021 hebben we te maken met  
verregaande maatregelen om het virus in te dammen,  
dit vraagt veel van een ieder.  

Veel van u als ouder en ook van de kinderen. We doen  
ons uiterste best om u zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Graag wensen we u en uw kind(eren) veel geluk en goede 
gezondheid in 2021! 

Samen komen we er wel! 
 

Team Thorbecke 

 
Bijlagen nieuwsbrief: 

- Brief GGD 
- Brief Team Sportservice Den Helder 
Verzoek vanuit de organisatie: de activiteiten worden  
druk bezocht. Hierdoor moet er vanaf 11 januari vooraf  
een aanmelding gedaan worden voor de activiteiten.  
Voor meer info, klikt u hier:  

https://jouw.teamsportservice.nl/den-
helder/evenementen/6-11/sport-en-spel-in-de-wijk-
lockdown-editie-04-01-2021/ 

Beste wensen! 

Door de lockdown zullen de naschoolse  
activiteiten niet plaatsvinden op de  
aangegeven data. 

Zodra er meer duidelijkheid is zullen  
wij dit direct met u delen. 

Naschoolse  

activiteiten, blok 2! 

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.  

Deze maand 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 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 
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Op dinsdag 15 december hebben we er samen 
alsnog een feestje van gemaakt. Iedereen zag 
er prachtig en feestelijk uit! 

In de ochtend werden de kinderen welkom 
geheten door levende kerstbomen en in elke 
groep kregen zij iets lekkers. 

Kerstviering  

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 

12-01 Hugo gr 6A 

15-01 Lizzy gr 7 

18-01 Koen gr 7 

 Shelena gr 4 

 Marine gr 1/2A 

19-01 Rpbin gr 4 

20-01 Kyra gr 1/2A 

21-01 Sevana gr 6A 

 Djayden gr 6B 

23-01 Migëul gr 5 

 Délaila gr 1/2A 

27-01 Alex gr 1/2B 

28-01 Samer gr 1/2B 

29-01 Amber gr 8 

30-01 Mena gr 5 

01-02 Loveth gr 8 

02-02 Jessy gr 6A 

 Meira gr 1/2A 

10-02 Tess gr 5 

Dit zijn de schoolkampioenen van de Voorleeswedstrijd 2020: 

Groeigids-app: Chat voor ouders met  
jonge kinderen.  

Voor ouders die een kindje verwachten  
en/of kinderen hebben in de leeftijd 0 tot  
6 jaar is er nu de Groeigids-app. Via deze  
app kunt u eenvoudig en anoniem vragen  
stellen door middel van een chat aan een  
jeugdverpleegkundige van de GGD! Heeft  
u vragen over opvoeden of opgroeien en  
is uw kind 0 tot 6 jaar oud?  

Dan zitten jeugdverpleegkundigen voor u  
klaar om uw vragen te beantwoorden op:  
werkdagen van 08:00-17:00 uur (op dinsdag  
en donderdag tot 20:30 uur). 

De app is eenvoudig te installeren via de  
appstore en is als volgt te herkennen: 

 

 

 

 

 

 

Of klik op: https://chat-client-ggd-
ouderchatgroeigids.serviant.nl/ 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl 
voor meer informatie over wat onze  
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg  
voor u en uw kind(eren) tot 18 jaar kunnen  
betekenen.  

Of bel tijdens kantooruren met het algemene 
telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 
088-01 00 550. Wat uw vraag ook is, de GGD 
staat graag voor u klaar!  

Bericht van de GGD 

 
    Groep 5 & 6: Saar! 

  Groep 7 & 8: Lyndy! 

 
Groep 1-2, 3 & 4: 
Floris, Mason en Jip! 


