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November 

Sint Maarten 

Op maandag 11 november is het Sint Maarten.  
Dit belooft een feestelijke dag te worden. 

In de ochtend zal er een lampionnentocht door 
de hele school gehouden worden. In de middag 
zal groep 4 samen met groep 5A/B op bezoek 
gaan bij ouderen en langdurig zieken in  
verschillende zorgcomplexen in Den Helder. 

De school is in de avond open van 17:30  
tot 19:00 uur.  

Komt u ook gezellig een bezoekje brengen en alle 
prachtige lampionnen laten zien? Natuurlijk is er 
wat lekkers voor de kinderen.  

Van 18 november tot en met 22 november  
vinden de oudergesprekken plaats.  

U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 
groepsleerkracht van uw kind. 

Oudergesprekken 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Op zaterdag 16 november komt de Sint weer  
in ons land. Op 5 december brengt hij onze 
school ook een bezoek! 

Wij willen u vragen om tijdens de Sintviering  
aan de overkant van de straat te staan, zodat 
alle kinderen het goed kunnen zien.  

Vanaf groep 5 zullen er door de leerlingen  
surprises voor elkaar worden gemaakt. Meer 
informatie hierover volgt via de leerkracht van 
uw kind.  

Op naar een boel pepernoten en gezelligheid! 

We hebben dringend een hulpouder nodig om  
buiten op het schoolplein toezicht te houden. 

Het gaat om de tijden: van 12:00 tot 13:15 uur.  
Uiteraard staat er een vergoeding tegenover, per keer 
dat u kunt helpen. Eenmaal in de week is ook prima.  
Alle kleine beetjes helpen! 

Vanaf 5 november zijn wij weer gestart met de  
voorrondes voor de Nationale Voorleesdagen.  

De halve finales vinden 11 en 12 november plaats. 
Op 19 november is de grote finale. Tijdens de finales  
zal er een echte jury bij zijn! 

Wie wordt de voorleeskampioen van 2019?? 

Sintviering 

Nationale Voorleesdagen 

Dringend hulp gezocht! 

Op 13 november heeft Stichting Kinderopvang   
een studiedag. De Dijkstappers zullen die dag  
daarom gesloten zijn. 

13 november,  

Dijkstappers gesloten ! 
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EU-Schoolfruit 

 

     

VERJAARDAGEN: 

4-nov Elena gr 5A   25-nov Levy gr 7 

 Kai gr 5A   26-nov Kian gr 8 

9-nov Enzo gr 5B    Jax gr 1/2B 

11-nov Tayrison gr 3   29-nov Alveronne gr 5B 

12-nov Suze gr 7   30-nov Gijs gr 6 

 Sylvana gr 5B   01-dec Tobias gr 1/2A 

13-nov Djadie gr 3   2-dec Jayde gr 8 

17-nov Fiora gr 1/2A   4-dec Adrian gr 6 

18-nov Emma gr 5A   5-dec Kate gr 3 

19-nov Vito gr 5B    Yuna gr 5B 

21-nov Alex gr 8  7-dec Daniel gr 4 

23-nov Sofie gr 6  8-dec Kyano gr 7 

24-nov Sophie gr 7    

 Cas gr 4    

Belangrijk! 

Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens? Bijvoorbeeld: een wijziging  
van uw woonadres, contactgegevens of medische informatie over  
uw kind die wij zouden moeten weten?  

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina)  
of stuur een e-mail naar: administratie@thorbecke.meerwerf.nl. 

Denkt u nog aan de ouderbijdrage? 
 

Het bedrag mag u storten op bankrekeningnummer  

NL72INGB0005082397 t.n.v. Ouderraad OBS  

Thorbecke, onder vermelding van de voornaam, 

achternaam en de groep van uw kind. U mag het 

geld ook in een gesloten envelop aan de leerkracht 

van uw kind geven (schrijf op de envelop ook de 

voornaam, achternaam en de groep van uw kind).  

Van 11 november t/m 17 april krijgen kinderen op deelnemende scholen drie  
porties groente en fruit per leerling per week. De school doet namelijk mee aan  
EU-Schoolfruit! Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf groente en fruit meebrengen 
naar school of kan de school verder gaan met een betaald schoolfruitabonnement. 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen om samen in de klas groente en fruit te eten.  
Deze groente– en fruitlevering is een aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse  
Hoeveelheid (ADH).  

Wat is de aanbevolen hoeveelheid voor uw kind? Zie de afbeelding hiernaast voor  
een handig schema. 

 
We sturen u later in de week een bericht om te laten weten of het ‘10-uurtje’ op  
bepaalde dagen nog nodig is. 

Tot 1 december 2019 kunt u voor uw kind(eren) een kindpakket aanvragen bij de  
Gemeente Den Helder. U ontvangt dan waardebonnen om diverse spullen te kunnen  
kopen, zoals: baby-artikelen, schoenen, een fiets (plus onderdelen en onderhoud),  
schoolspullen, gymkleding voor op school en kleding. Voorwaarden voor het aanvragen  
van een kindpakket zijn: 

 U woont in de gemeente Den Helder. 

 U ontvangt kinderbijslag of u heeft recht op kinderbijslag. 

 U heeft maandelijks niet meer dan 120% van uw bijstandsnorm te besteden of  
u bent in een bepaald traject, waardoor u niet vrij bent om uw inkomen geheel  
zelf te besteden. 

 U heeft minder dan € 12.240,00 aan vermogen. 

 
Het aanvraagformulier kunt u vinden op: 

https://www.denhelder.nl/inwoner/product/kindpakket-krijgen-of-aanvragen  

Kindpakket Gemeente Den Helder Dierenquiz 

Op 26 november 2019 houdt de Helderse 
Vallei een dierenquiz voor gezinnen met  
kinderen van 4 tot 12 jaar (gratis)! 

De winter begint over een klein maandje.  
Wat doen dieren in dat seizoen? Sommige 
dieren zijn in de herfst al weggetrokken uit  
ons land, andere houden een winterslaap  
en weer andere dieren komen juist naar  
ons land toe. Weet jij wie wat doet?  

Doe de quiz op het terrein van de Helderse 
Vallei en ontdek het zelf! Aanmelden is niet 
nodig. 

https://www.denhelder.nl/inwoner/product/kindpakket-krijgen-of-aanvragen

