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Op maandag 29 augustus hebben we het nieuwe 
schooljaar 2022-2023 fris en 'cool' geopend.

De rode loper werd uitgerold en er zijn heerlijke 
ijsjes uitgedeeld aan alle kinderen. Wij hebben er 
zin en we hopen dat de kinderen ook uitkijken 
naar dit nieuwe schooljaar! 

Meester Charles is met pensioen! Zijn allerlaatste 
werkdag op Duynvaerder was op woensdag 31 
augustus. Meester Charles wilde niet teveel poespas 
en is met 'stille trom' vertrokken. We hebben op 
gepaste wijze afscheid genomen. Wij wensen hem 
een fijn pensioen toe.

In deze nieuwsbrief zetten we allerlei belangrijke 
zaken nog even op een rij voor u.

- Afmelden 
Mocht uw kind de school niet kunnen 
bezoeken door ziekte of een andere 
reden, geef dit dan voor 08:30 uur 
telefonisch aan ons door, of spreek een 
voicemail in (tel: 0223 660 796). Dit is 
om te voorkomen dat de lessen 
onderbroken moeten worden om na te 
gaan waar de kinderen zich bevinden.

- 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. 

- Bijlagen:
Beslisboom d.d. 07-07-2022,
Schoolfruit, ouderbrochure,
Jaarplanner 2022-2023

Het EU-Schoolfruit wordt vanaf maandag 
5 september iedere week, tot en met de week 
van 10 februari aan onze school geleverd.

Uitdeeldagen:
Voorlopig zullen wij het fruit op dinsdag, woensdag en
donderdag in de klassen uitdelen. Mocht dit wijzigen,
dan brengen wij u daarvan op de hoogte. Extra informatie 
vindt u in de bijgevoegde ouderbrochure van EU-Schoolfruit.

Let op: het schoolfruit vervangt niet het tussendoortje
die u mee geeft aan uw kind(eren). De hoeveelheid fruit 
varieert nog weleens per soort en is niet altijd voldoende 
om het tussendoortje te vervangen.

EU-Schoolfuit

Een frisse start
Let op:

Nieuwsbrief Klaar
k

voor de
k

toekomst!

Op dinsdag 13 september zal er een informatiemiddag zijn. 
Dit zal in het teken staan van de Vreedzame School en 
informatie over het schooljaar bij de nieuwe leerkracht. De 
uitnodiging volgt. Noteert u dinsdag 13 september alvast in 
uw agenda?

Vreedzame School,
informatiemiddag

- Als uw kind klachten heeft, neem dan een 
(zelf)test af bij uw kind.

- Heeft uw kind klachten én een negatieve test, 
dan hoeft uw kind niet thuis te blijven. 

- Bij een positieve testuitslag gaat uw kind in 
isolatie, minimaal 5 en maximaal 10 dagen. 
Klik op deze link voor een handige rekenhulp 
van de Rijksoverheid.

- Heeft uw kind klachten en heeft u geen test bij 
uw kind gedaan? Houdt uw kind dan thuis totdat 
de klachten 24 uur weg zijn.

- Krijgt uw kind onder schooltijd klachten die bij 
Corona passen, dan zullen wij contact met u 
opnemen en vragen of uw kind opgehaald kan 
worden. In dat geval zullen wij een zelftest aan u 
meegeven. Is de testuitslag negatief, dan mag uw 
kind weer terug naar school.

Zie voor meer informatie de beslisboom die wij 
aan deze nieuwsbrief hebben toegevoegd. 

Corona, samengevat:
wanneer wel of niet 
thuisblijven?

Het is al bijna, de komst van de schoolfotograaf! Het nemen 
van de foto's zal plaatsvinden onder schooltijd en wordt dit 
jaar verspreidt over twee dagen: donderdag 22 september 
en vrijdag 23 september. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren)  
op beide dagen voorbereid zijn?

Schoolfotograaf
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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/ 
Telefonisch: 0223 660 796. 

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

Kent u kinderen 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! 

In verband met studiedagen van het team worden margedagen ingezet. 
Deze zijn nodig om als team te blijven ontwikkelen en de kwaliteit van 
het onderwijs te behouden. 

Let op: in schooljaar 2022-2023 zijn er twee hele studiedagen en vier 
halve dagen (vanaf 12:15 uur). De data is elke keer op een andere dag 
van de week gekozen. 

Op de volgende momenten zijn alle kinderen vrij van school: 

Groep 1 tot en met 8, de hele dag vrij
- Vrijdag 16-09-2022 
- Maandag 26-06-2023 

Groep 1 tot en met 8, ‘s middags vanaf 12:15 uur vrij
- Donderdag 03-11-2022 
- Woensdag 08-02-2023 
- Dinsdag 21-03-2023 
- Woensdag 17-05-2023 

Schooljaar 
2022-2023

Klassenverdeling
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Greta Kommers & Ilona van Zelst
Amber Vermeulen

Manon Apeldoorn & Dieuwke Medendorp
Mark Dekker & Cheryl van Dijke

(Ilona vervangt juf Cheryl tijdens 
haar zwangerschapsverlof)

 
Denise Vu

Iris Bekkenk
Regina van Hoek & Claudia van Linge

Karin Hoornsman & Edwin Volder

Leerkrachtondersteuners
Interne begeleidster
Administratie
Directie

Tamara Kok, Sam van Baarsen & Paulien Smit
Gerdien Koren
Galina Elzinga
Mariëlle Spelt

Vakanties
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Paasvakantie 
Meivakantie 
Hemelvaartvakantie 
Pinkstervakantie 
Zomervakantie

15-10-2022 tot en met 23-10-2022 
24-12-2022 tot en met 08-01-2023 
25-02-2023 tot en met 05-03-2023 
08-04-2023 tot en met 10-04-2023 
22-04-2023 tot en met 07-05-2023 
18-05-2023 tot en met 21-05-2023 
27-05-2023 tot en met 29-05-2023 
22-07-2023 tot en met 03-09-2023 

Bewegingsonderwijs
Groep 1-2: 
Groep 3 tot en met 8 

Iedere dag (binnen of buiten)
Dinsdag en vrijdag

Schooltijden
Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag:

08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur
08:30 tot 14:00 uur

Inschrijven

Roostervrije dagen (margedagen)

Ongelukjes kunnen gebeuren, zowel op 
het toilet als tijdens het knutselen of 
het schilderen. 

Wij vragen alle ouders van de kinderen in
groep 1 tot en met 3 om een setje schone
kleding mee te geven aan uw kind. 

Dit kan in de normale rugtas meegegeven worden of in een apart tasje dat 
op school blijft. Zo heeft uw kind altijd zijn of haar eigen passende 
verschoning mee.

Groep 1 tot en met 3:
schone kleding mee
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