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Februari

Verkleedfeest!
 Let op:

  - Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage? 

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

  - Bijlagen: beslisboom d.d. 31-01-2022 & 
     flyer Team Sportservice Den Helder, met 
     activiteiten voor in de voorjaarsvakantie.
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Waar is het feestje?

Hier is het feestje! Vrijdag 18 februari 
is het feest en dan mag iedereen 
verkleed op school komen!

Er wordt die dag in de onderbouw een 'Prins en Prinses 
Verkleedfeest' gekozen. In de bovenbouw is er een 1e, 2e 
en 3e plek te verdienen. Dus trek je mooiste verkleedkleren 
aan, want er valt een prijs te winnen! Wij willen u vragen 
om uw kind niet te eng verkleed naar school te laten gaan.

In de groepen wordt er feest gevierd. Tijdens de ochtend 
komt er een jury langs. Zij bekijken de kleding, de inzet 
en het enthousiasme tijdens de feestelijke activiteiten.

Wij hopen op een gezellige ochtend, 
die we niet snel zullen vergeten!

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

ouders in de school mogen ontvangen.

Verkleedfeest
KOM VERKLEED!

18-02-2022

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

 Samenvatting nieuwe 

 quarantaine regels: 

  - Als een leerling Corona heeft, met of zonder 
     klachten, dan mag de leerling pas na minimaal 
     7 dagen naar school;
  - Als een leerling klachten heeft, dan mag de leerling 
     na een negatieve zelftest naar school;
  - Als een leerling een nauw contact is van iemand met 
     corona, maar zelf geen klachten heeft, dan mag de 
     leerling naar school;
  - Als een leerling een huisgenoot heeft die positief 
     getest is en de leerling heeft zelf geen klachten, 
     dan mag de leerling naar school.
  - Als de leerling een huisgenoot heeft die positief 
     getest is en de leerling heeft zelf ook klachten, 
     mag de leerling na een negatieve zelftest weer 
     naar school en doet dagelijks een zelftest tot 
     de klachten 24h over zijn.

  Groepen hoeven niet meer in quarantaine (tenzij
  de GGD anders adviseerd). Wij zullen ouders om  
  deze reden niet meer op de hoogte stellen van het 

  aantal besmettingen in een groep. Wij vragen u 
  met klem extra alert te zijn op uw kind en om 
  bij klachten bovenstaande regels te volgen.

Start inschrijfperiode 
JouwSportProject

28-02-2022

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

16-03-2022

Start Week van het 
Openbaar Onderwijs 21-03-2022

PersoneelMultiCultiMarkt
(onder voorbehoud)

24-03-2022

- Even voorstellen: 
Mijn naam is Paulien Smit. Ik ben moeder van 2 jongens en ik 
woon samen met mijn vriend Jeroen. Ik heb 11 jaar met veel 
plezier in de kinderopvang gewerkt, maar ik merk dat ik toe 
ben aan een nieuwe uitdaging. Daarom ga ik per 1 februari 
voor stichting Meerwerf Basisscholen werken. Ik zal starten 
als onderwijsassistent en ik ga meteen een opleiding doen 
waarmee ik ook voor de klas mag staan. Op dinsdag, donderdag 
en vrijdag zal ik werkzaam zijn in het team van de Duynvaerder. 
Ik heb onwijs veel zin om de kinderen, ouders en collega's te leren 
kennen en aan de slag te gaan. Tot snel! Groetjes, juf Paulien

- Meester Charles wordt deze week geopereerd aan zijn voet. 
Zijn herstel zal enkele weken duren. Hierdoor zal meester Charles 
voorlopig niet op school zijn. Wij wensen hem een voorspoedig 
herstel.

- Nieuwtje: Juf Cheryl is in blijde verwachting! Eind mei 
verwachten zij en haar man hun derde kindje. De ouders van 
groep 4 zullen binnenkort ingelicht worden over hoe de 
vervanging tijdens het zwangerschapsverlof geregeld 
zal worden.

Zomertijd, 
klok gaat een uur vooruit

27-03-2022

Grote Rekendag 30-03-2022

Schoolvoetbal:

Voorrondes

Finale
Reservefinale

    30-03-2022
& 06-04-2022

13-04-2022
20-04-2022

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

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 e-mail: directie@duynvaerder.meerwerf.nl
Via het contactformulier op onze website: 
https://www.duynvaerder.meerwerf.nl/
contact/ of telefonisch: 0223 660 796.

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! 

JouwSportProject
Na de voorjaarsvakantie start de inschrijfperiode 
voor JouwSportProject van Team Sportservice Den Helder. 
Iedereen van kleuter tot en met senioren kan in dit project
4 keer kennis maken met één of meer sporten naar keuze.

Klik voor meer informatie op de volgende link: 
https://jouw.teamsportservice.nl/
den-helder/project/sport-project/


