
 

 

 

Meerwerf basisschool Duynvaerder 

Postbus 270 

1780 AG Den Helder 

 

E-mail:  

administratie 

@duynvaerder.meerwerf.nl 

 

 

Sint Maarten, 11/11/2020 

viering overdag 

 

Schoolfinale Nationale 19//11/2020 

Voorleeswedstrijd 

 

Schoen zetten 25/11/2020 

(geeft u een schoen mee?) 

 

Kiekeboek 01/12/2020 geannuleerd! 

 

Sintviering 03/12/2020 

 

Kerstlunch 16/12/2020 

 

Kerstvakantie 19/12/2020 

  tot en met 

  03/01/2021 

 

Nieuwsbrief  

November 

2020 

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

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

Op woensdag 11 november is het Sint Maarten.  
Samen staan we bij dit feest stil bij ‘delen’ en  
het denken aan de ander.  

Dit jaar zal de school niet in de avond  
geopend zijn. De Gemeente Den Helder en  
de Veiligheidsregio geven wegens COVID-19  
het dringende advies om niet langs de deuren  
te gaan en wij ondersteunen dit. 

Wij zullen Sint Maarten overdag op school  
vieren, iedere groep in eigen klas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips voor Sint Maarten thuis: 

- Maak een filmpje of ga videobellen terwijl  
jullie Sint Maarten liedjes zingen voor familie  
en vriendjes/ vriendinnetjes. 
- Kruip samen weg onder een dekentje met  
warme choco en lees elkaar het verhaal van  
Sint Maarten voor. 
- Voeg snoepjes toe aan jullie favoriete bordspel. 
Bijvoorbeeld Mens-erger-je-niet met snoepjes in 
plaats van pionnen. Als je ‘binnen’ bent mag je  
de snoepjes opeten. 
- Organiseer een grote snoepspeurtocht in huis en  
de tuin. Wie het snoepje als eerste vindt mag hem 
houden. 
- Zet thuis alle lichten uit en loop met de lampionnen 
een optocht door het huis en de tuin. Leg langs  
de route snoepjes voor de kinderen. 
- Speel een variant op het dobbelspel dat vaak met 
Sinterklaas gespeeld wordt. In plaats van cadeautjes 
doe je het dit keer met snoepjes. 

Sint Maarten 

Nationale 

Voorleeswedstrijd 

Het is alweer bijna, het Sinterklaasfeest! Dit belooft  
gezelligheid en natuurlijk een boel pepernoten. 

Het feest begint een beetje op 25 november, want  
dan mogen alle kinderen op school hun schoen zetten  
Geeft u een extra schoen mee? Hang hier een labeltje  
aan met de naam van uw kind.  

Op woensdag 3 december zal het Sinterklaasfeest  
met de hele school worden gevierd. Elke groep zal met  
de eigen klas een sinterklaasfeestje houden in de aula  
van de school.  

We wachten in spanning op verder nieuws van het  
Sinterklaasjournaal. Zal Sinterklaas onze school dit jaar  
wel een bezoek brengen… ?! 

 
Dit jaar hebben we conform de RIVM richtlijnen geen   
gezamenlijke momenten tijdens de Sintviering. 

Sintviering 

Ook dit jaar doet onze school weer mee met  
de Nationale Voorleeswedstrijd. 

De schoolkampioen zal dit jaar gekozen worden 
op donderdag 19 november, want dan vindt  
de schoolfinale plaats van deze spannende  
wedstrijd. In de volgende nieuwsbrief laten  
wij u weten wie onze winnaar is. 

De schoolkampioen gaat door naar de regionale 
finale, mits deze regionale finale niet geannuleerd 
wordt wegens eventuele maatregelen tegen 
COVID-19. 



17-11 Jaella gr 1/2B 

 Hermela gr 5 

20-11 Masud gr 1/2B 

 Angy gr 1/2A 

23-11 Jah-Zion gr 1/2A 

29-11 Cylena gr 3A 

01-12 Rosalie gr 8 

02-12 Shamso gr 7 

04-12 Tiemen gr 8 

05-12 Jazz-Lynn gr 1/2B 

02-11 Luuk gr 5 

03-11 Wynona gr 8 

 Stacey gr 1/2A 

 Zilan gr 1/2B 

5-11 Reshwin gr 3B 

6-11 Ayuub gr 1/2A 

10-11 Mohamed gr 1/2B 

11-11 Brahim gr 6 

12-11 Laurens gr 1/2B 

 

Let goed op bij het oversteken.  

Probeer op tijd te komen en gebruik voor uw eigen  

veiligheid en die van uw kinderen het zebrapad! 

Vanwege de Corona maatregelen houden  
we de school zo goed mogelijk geventileerd.  
Dit betekent dat er zo vaak als mogelijk  
ramen en deuren openstaan in de school.  

Nu de herfst is begonnen en het steeds  
kouder wordt buiten en in de school,  
vragen wij u om hier bij het aankleden van  
uw kinderen extra rekening mee te houden . 

Extra ventilatie = extra koud 

EU-Schoolfruit 

Kerstlunch! 

Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben we besloten  
de kerstviering overdag in plaats van in de avond te vieren.  

Op woensdagmiddag 16 december, direct na schooltijd,  
zal elke groep een gezellige kerstlunch hebben met elkaar.  
Het eten voor deze lunch zal door de kinderen samen  
worden klaargemaakt en opgegeten. 

Hier wordt een feestelijke activiteit van gemaakt  
en de kinderen mogen natuurlijk in hun mooiste  
kerstoutfits naar school toe komen! 

U ontvangt later verdere informatie van ons. 

Van 10 november tot en met 16 april krijgen uw kinderen  
op school drie stuks fruit en groente per leerling per week.  
Onze school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!  

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente  
en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel  
verschillende smaken en structuren. Ook als kinderen nog niet  
veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee.  

Ook zullen er lessen zijn over groente, fruit en gezonde voeding.  

Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf fruit en groente  
meebrengen naar school. Dit kan natuurlijk ook nu al op  
de dagen dat er geen schoolfruit is op school.  
 

De uitdeeldagen op school zijn: elke dinsdag, woensdag  
en donderdag (in de pauze rond 10:00 uur).  
 

Voor meer informatie en leuke tips: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/

Voor-ouders.htm 


