
 

 

 

Meerwerf basisschool Duynvaerder 

Postbus 270 

1780 AG Den Helder 

 

E-mail:  

administratie 

@duynvaerder.meerwerf.nl 

 

Wijzigingen wegens afstandsonderwijs: 

 

Kiekeboek geannuleerd 

JouwSportProject 2 geannuleerd 

Scholierenveldloop geannuleerd 

Schoolvoetbal geannuleerd 

—————————————————— 

 

Oudergesprekken 29/03/2021 

(aangepaste vorm) tot en met 

  01/04/2021 

Eiertikwedstrijd  01/04/2021 

Studiedag, 02/04/2021 

groep 1 tot en met 8 vrij 

Paasvakantie 03/04/2021 

  tot en met 

  05/04/2021 

Eindtoets groep 8 20/04/2021 

Koningsspelen 23/04/2021 

Meivakantie 24/04/2021 

  tot en met 

  09/05/2021 

Hemelvaartvakantie 13/05/2021 

  tot en met 

  16/05/2021 

Pinkstervakantie 22/05/2021 

  tot en met 

  24/05/2021 

 

Nieuwsbrief  

Maart 

2021 

Eiertikwedstrijd 2021 

Het is bijna Pasen en de paashaas zie je nu overal.  
Zo ook (paas)eitjes en daar gaan we iets leuks mee doen!  
Op donderdag 1 april zal er een wedstrijd ‘eitje tik’  
gehouden worden. 

Er zal in de klassen tegen elkaar worden gestreden  
totdat alle groepswinnaars bekend zijn. Natuurlijk  
krijgen de groepswinnaars een prijsje... 

Zorgt u ervoor dat u op donderdag 1 april een hard  
gekookt ei aan uw kind(eren) meegeeft naar school? 
Let op: plak niks op het ei (zoals: stickers of plakband).  
Dit kan ervoor zorgen dat het ei sneller breekt. 

In de groepen zal er worden geoefend op het volgende versje: 

‘Rikke, tikke, tikke 
Jij en ikke 
Ik en jij 
Eitje groot, eitje klein 
Wie zal hier de koning zijn?!!’ 

 

Wij zijn heel erg benieuwd  
wie er gaat winnen! 

W: https://duynvaerder.meerwerf.nl/ 

F: https://www.facebook.com/Duynvaerder/ 

02-03 Mortaza gr 1/2A 

06-03 Tania gr 1/2B 

14-03 Shamim gr 3B 

15-03 Joahlicio gr 7 

16-03 Ecrin gr 7 

18-03 Aron gr 4 

24-03 Esmee gr 4 

26-03 Sara gr 7 

28-03 Lotte gr 3A 

01-04 Seäre gr 8 

05-04 Melle gr 1/2B 

07-04 Milando gr 3A 

08-04 Ami gr 1/2A 

09-04 Roya gr 7 

 Danny gr 6 

 Hiyab gr 3A 

Studiedag 2 april 2021 

Op vrijdag 2 april 2021 zijn de leerlingen van groep 1 tot en met  
8 vrij. Wij gebruiken deze dag om met het voltallige team het 
onderwijs af te stemmen en de kinderen goed in beeld te  
houden in deze huidige continu veranderende situatie .  

Regenboogpad 

Deze maand zal er door de gemeente Den Helder een 
regenboogpad worden aangelegd op de stoep van onze 
school (voor de trapopgang).  

Wat is een regenboogpad?  
Een regenboogpad, is een gedeelte van de openbare weg 
dat voorzien is van de kleuren van de regenboogvlag.  

Waarom wordt er een regenboogpad bij onze  
school geplaatst?  
Een regenboog staat voor ons symbool voor vrijheid, 
gelijkheid en respect: toegankelijk zijn voor iedereen!  
Wij zijn een openbare school, die veel diversiteit kent.  
Dit betekent dat geaardheid, afkomst of achtergrond 
geen rol speelt in het onderwijs op onze school. 

De Gemeente Den Helder wil op deze manier aandacht 
vragen voor diversiteit en verdraagzaamheid.  

Bijlage nieuwsbrief:  
- Meest recente beslisboom 


