
Nieuwsbrief   

(Wegens de maatregelen tegen het  
Corona virus kunnen er nog wijzigingen  

volgen in onderstaande data) 

Meivakantie 

27-04-2020 
tot en met 

08-05-2020 

Moederdag 09-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 

Dag na Hemelvaart  

(geen les) 
22-05-2020 

Kamp groep 7 

25-05-2020 
tot en met 

27-05-2020 

Kamp groep 8 

27-05-2020 
tot en met 

29-05-2020 

Pinkstervakantie 

31-05-2020 
tot en met 

01-06-2020 

Studiedag  

(groep 1 t/m 8 vrij) 
12-06-2020 

Musical groep 8 16-06-2020 

Vaderdag 21-06-2020 

KIJKavond,  

vanaf 18:30 uur 
24-06-2020 

Rapport mee 25-06-2020 

Laatste schooldag 02-07-2020 

Studiedag  

(groep 1 t/m 8 vrij) 
03-07-2020 

Zomervakantie 

03-07-2020 
tot en met 

16-08-2020 

BELANGRIJKE DATA: 
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Californiëstraat 48 
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Telefoon: 0223 615 398 

 

E-mail: 

administratie@thorbecke.meerwerf.nl  
 

2020 

April 

Terugblik maart 2020 

Maart 2020 is heel anders gelopen dan we hadden kunnen bedenken.  
Een bizarre periode, waar we samen doorheen gaan. Inmiddels is de  
sluiting van de scholen alweer drie weken van toepassing en duurt deze 
nog tot in ieder geval 28 april. Een week voor deze datum beoordeelt de 
overheid of een langere sluiting nodig is.  

In de afgelopen drie weken zijn we bezig geweest om het onderwijs op 
afstand aan te kunnen bieden. Leerkrachten hebben de afgelopen weken 
digitale thuiswerk–  en leerpakketten voor de kinderen gemaakt met  
leerstof en onderwerpen die eerder zijn aangeboden aan uw kinderen. 

Nu de school een langere tijd gesloten is, zal er in de komende periode  
ook nieuwe leerstof aangeboden worden. De leerkrachten zijn druk bezig 
geweest om hier leerpakketten en instructies voor te maken. 

Wij realiseren ons dat dit ook veel van u vraagt. Naast werk en  
andere taken wordt u nu ook gevraagd om uw kind te begeleiden bij het 
onderwijs thuis, dit is veel. Daarbij kunnen allerlei vragen bij u opkomen.  
Organisatorische vragen als ‘hoe moet ik het thuis regelen met het  
schoolwerk, hoe leg ik iets uit’, maar ook vragen als ‘wat doe ik als mijn 
kind niet aan het schoolwerk wil’, of ‘mijn kind is heel snel afgeleid, wat  
kan ik doen?’ Daarnaast kan ook druk ervaren worden omdat het gezin  
nu de hele dag thuis is en er meer van een ieder gevraagd wordt. Mocht u 
over bovenstaande een vraag hebben of wilt u uw gevoel delen, dan kunt  
u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).  

Naast digitaal hebben de leerkrachten af en toe ook telefonisch contact  
met de kinderen. Het is dus heel belangrijk dat u, en daarmee ook uw 
kind(eren), voor de leerkrachten bereikbaar bent. Op deze manier kunnen 
we elkaar op de hoogte houden en helpen om deze periode goed door  
te komen.  

We zijn trots op iedereen die meewerkt aan de organisatie van het  
thuisonderwijs: zowel de medewerkers van de school als de leerlingen en 
natuurlijk u als ouder! U heeft momenteel veel op uw bordje en wij vinden 
het indrukwekkend hoe u hiermee omgaat! 

Naar aanleiding van de antwoorden uit de enquête die onder de ouders is 
verspreid, zal het crisisteam van Stichting Meerwerf Basisscholen proberen 
om het thuisonderwijs vanuit de scholen zo goed mogelijk te blijven  
verzorgen. 

Wij houden u op de hoogte. Blijf veilig en let een beetje op elkaar. 

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN: 

- Schoolfruit - Schoolmelk 
- Scholierenveldloop - Schoolvoetbal 
- Eiertikwedstrijd - IEP groep 8 
- Koningsspelen + lunch - Zevenskoop 
- Schoolsportdag groep 8 - Week van het 
- Oudergesprekken/ rapport  - Openbaar Onderwijs  
meegeven (info volgt later)   en bijbehorende 
- Avondvierdaagse   activiteiten 

De schoolreisjes worden mogelijk ook nog geannuleerd. 
  

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

28-apr Lisa gr 3 

29-apr Elsabet gr 3 

2-mei Jairano gr 7 

3-mei Sophie gr 1/2A 

4-mei Jace gr 1/2B 

8-mei Bogdans gr 3 

 Jazzlyn gr 7 

9-mei Mylo gr 1/2A 

13-mei Dena gr 6 

14-mei Niges gr 1/2A 

17-mei Emilka gr 8 

 Loet gr 1/2B 

18-mei Izabella gr 1/2A 

19-mei Dave gr 1 

  

2-apr Nelleke gr 8 

3-apr Selina gr 1/2B 

4-apr Demi gr 4 

5-apr Stijn gr 4 

 Geetha gr 3 

8-apr Stanley gr 8 

 Jaivey gr 1/2A 

10-apr Hope gr 6 

12-apr Jenaya gr 1/2A 

13-apr Bas gr 8 

18-apr Emma gr 8 

 Jaell gr 8 

20-apr Ruth gr 5A 

26-apr Linn gr 8 

  

LEESTIP In de bijlage vindt u een artikel  
van Squla. 
BEWEEGTIPS Vindt u in het wekelijkse  
bericht van Team Sport Service Den Helder, 
welke wij op Social Schools plaatsen. 

Tips: 
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Even de schoolzaken 
doorspreken en  
collega’s zien via 
Google Meet! 

Heb je thuis al  jouw  
boeken uit? Lees dan een 
leuk lekker)recept. Nog  
leuker is het om samen  
met je vader,  moeder,   
grote zus  of broer het  
recept te maken. Maak  
een leuke foto en stuur  

het op naar je eigen  
meester of juf! 

Ryan werkt thuis niet alleen 
aan het huiswerk van groep 
4, maar is ook druk bezig  
met het maken van mooie 
tekeningen. Deze tekeningen 
brengt hij samen met zijn 
moeder naar de bewoners 
van verzorgingshuis  
Westhoek. Lief van jou, Ryan! 


