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Einde schooljaar!     Bijlagen: 

    - Jaarplanner 2022-2023 (onder voorbehoud 
      van eventuele wijzigingen/ toevoegingen).
    - Beslisboom d.d. 26-04-2022
    - Flyer Wijksteunpunt
    - Flyer GetFit: gratis proefles bootcamp
    - MR vacature oudergeleding

    De MR is nog op zoek naar nieuwe leden. 
    Heeft u interesse? Reageer dan op 
    bovenstaande vacature!

Het einde van schooljaar 2021-2022 is in zicht. 
Nog even en dan begint de zomervakantie. 

Deze laatste dagen zijn we druk bezig om het jaar af te ronden 
en alweer vorm te geven aan het nieuwe schooljaar.

Op woensdag 6 juli gaan alle kinderen kennismaken met 
hun nieuwe juf of meester. Verderop in deze brief vindt u 
de klassenverdeling voor volgend schooljaar.

Op maandagavond 11 juli is er een KIJKavond. Op deze avond 
kunt u het rapport van uw kind ophalen. Ook kunt u het werk 
van uw kind komen bekijken. Meer informatie over de KIJKavond 
ontvangt u van de groepsleerkracht.

De laatste week voor de zomervakantie staat in het teken van 
groep 8. Hun laatste week op Duynvaerder! In augustus gaan zij
naar het voortgezet onderwijs. Er wordt een mooie laatste week 
van gemaakt, met allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen 
van groep 8. Op woensdag 13 juli zal er een verrassingsactiviteit 
zijn en op woensdagavond is de afscheidsavond. Veel succes 
allemaal met jullie nieuwe uitdaging in het voortgezet onderwijs!

Op vrijdag 15 juli is dan echt de laatste schooldag voor alle 
kinderen en daarna begint de zomervakantie!!!

Schooljaar 2021-2022 was een bijzonder jaar. Corona heeft 
opnieuw een impact gehad op u, de kinderen, ons onderwijs 
en de organisatie van het onderwijs. Bedankt voor uw inzet!
Gelukkig konden de afgelopen maanden door versoepelingen 
weer veel activiteiten en vieringen doorgaan. Wat hebben we 
daar van genoten met elkaar. Op naar het volgende schooljaar!

De op de jaarplanner vermelde Kiekeboek 
momenten zullen vanaf volgend schooljaar 

weer van start gaan.

 Wisseldag, op bezoek 
 in de nieuwe groep!

 KIJKavond + rapport mee

Afscheid groep 8

 Laatste schooldag!

 Zomervakantie

 Eerste schooldag 
 schooljaar 2022-2023!

06-07-2022

11-07-2022

13-07-2022

15-07-2022

16-07-2022
tot en met
28-08-2022

29-08-2022

Even voorstellen...

Hallo allemaal,

Vanaf komend schooljaar 
een nieuw gezicht op 
Duynvaerder! Ik ben 
Ilona van Zelst en ik 
kom uit Den Helder. 

Mijn hobby’s zijn onder 
andere lezen, badminton 
en spelletjes spelen met 
mijn twee zoons van 
7 en 9 jaar.

De afgelopen 15 jaar heb ik lesgegeven op 
basisschool Schoter Duijn en nu is het tijd om 
aan een nieuw avontuur te beginnen! 

Ik heb er heel veel zin in en ik zie u binnenkort 
vast eens op school.

Hartelijke groet,
Ilona

    Wij wensen iedereen 
    alvast een fijne en 
    zonnige zomervakantie. 
    Tot ziens op maandag 
    29 augustus!

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

Gratis JOC Kampanje Festival
Op zaterdag 16 en zondag 17 juli is het JOC Kampanje festival op 
het Reddingpleintje bij de Kampanje. Gratis voorstellingen voor 
basisschoolleerlingen die hun zomervakantie goed willen beginnen. 
Want wat is er nou beter om die 6 weken “even niets” te starten 
met verwonderen, verbazen, ontsnappen en hun fantasie te prikkelen.
Klik op de volgende link voor meer informatie:
https://www.denheldersdagblad.nl/regio/gratis-joc-kampanje-festival

Let op: De voorstellingen zijn gratis, maar je hebt wel een gratis kaartje 
nodig (vol = vol). Kaartjes kunnen worden besteld via www.kampanje.nl



 

Klassenverdeling Vakanties
De klassenverdeling voor het schooljaar 2022-2023 is bekend. 
Op woensdag 6 juli zullen de leerlingen op kennismakingsbezoek gaan 
bij de nieuwe groep en leerkracht.

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

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

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Leerkrachtondersteuners
Intern begeleidster
Administratie
Directie
m

Greta Kommers en Ilona van Zelst
Amber Vermeulen
Manon Apeldoorn en Dieuwke Medendorp
Mark Dekker en Cheryl van Dijke 
(Ilona vervangt juf Cheryl tijdens 
haar zwangerschapsverlof)

Denise Vu
Iris Bekkenk
Regina van Hoek en Claudia van Linge
Karin Hoornsman en Edwin Volder

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

Roostervrije dagen (margedagen)
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

Juf Ilona van Zelst is onze nieuwe collega. Zij start in het nieuwe 
schooljaar op onze school. Op de eerste pagina van deze nieuwsbrief 
stelt zij zich aan u voor.

Schooltijden groep 1-8
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

Bewegingsonderwijs
Groep 1-2
Groep 3 tot en met 8

Iedere dag (binnen of buiten)
Dinsdag en vrijdag

Wijzigingen?
Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens?

Bijvoorbeeld: een wijziging in uw gezin, woonadres, contactgegevens 
of medische informatie over uw kind, die wij zouden moeten weten?

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina) via 
Social Schools, telefonisch (0223 660 796) of stuur een e-mail naar: 
administratie@duynvaerder.meerwerf.nl.


