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 Bijlage(n) bij de nieuwsbrief:

   - Beslisboom d.d. 18-10-2021 
   - EU-Schoolfruit OuderBrochure

Sint Maarten
Op donderdag 11 november vieren we Sint Maarten. 
Het lichtjesfeest waarbij we stilstaan bij de gedachten
'delen met elkaar' en voor de ander zorgen.

Het belooft een feestelijke dag te worden. Er is al druk 
geknutseld aan mooie lampionnen en een aantal groepen 
zal een bezoek brengen aan verzorgingstehuizen. 

Ook zal er een lampionnenoptocht in de school 
gehouden worden. Wij willen u vragen uiterlijk 
woensdag 10 november (mag ook eerder) een 
lampstokje met een batterij mee te geven aan 
uw kind(eren). Zorg ervoor dat de naam van uw 
kind erop staat, zodat deze niet kwijtraakt!

In de avond is de school ook 
geopend, van 17:45 tot 18:45 uur. 
Komt u gezellig langs?

EU-SchoolfruitStart JSP 1
vanaf

25-10-2021

Van maandag 15 november tot en met vrijdag 
22 april ontvangt onze school elke week drie 
gratis porties groente en fruit per leerling 
van de Europese organisatie EU-Schoolfruit.

Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit 
te eten in de klas! De kinderen leren over 
groente en fruit en misschien ontdekken 
ze wel nieuwe smaken...

Uitdeeldagen 
maken wij 
op een later 
moment aan 
u bekend.

Oudergesprekken
01-11-2021
tot en met
05-11-2021

Kiekeboek 09-11-2021

Sint Maarten
(school open van 
17:45 tot 18:45 uur)

11-11-2021

Kiekeboek 30-11-2021

Sintviering 02-12-2021

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

06-12-2021

SintvieringKiekeboek 21-12-2021

Het is alweer bijna zover, zaterdag 13 november komt 
Sinterklaas weer in het land! Dit belooft weer een boel 
gezelligheid en... pepernoten!

Het feest begint al een beetje op woensdag 24 november, 
want dan mogen alle kinderen op school hun schoen 
zetten. Houdt u Social Schools in de gaten voor meer 
informatie over de Sinterklaasviering?

Op donderdag 2 december zal het Sinterklaasfeest met 
de hele school worden gevierd. We wachten in spanning 
op verder nieuws van het Sinterklaasjournaal. 

Zal Sinterklaas onze school dit jaar weer een bezoek 
brengen... ?!

Kerstviering 22-12-2021

Schoolproject
'Worden wat je wil'Kerstvakantie

25-12-2021
tot en met
09-01-2021

Schoolbasketbal
28-12-2021,

29-12-2021 en 
30-12-2021

De afgelopen weken hebben in het teken 
gestaan van het schoolproject 'Worden wat 
je wil'. Zo zijn er uitjes gemaakt naar de 
visboer en een echt marineschip! 

De reddingsbrigade 
is op school geweest 
en zijn er ouders op 
school gekomen om 
te vertellen over hun 
beroep of een boek 
voor te lezen. 

Straalman en Vriesman 
Theater hebben de 
kinderen een prachtige 
voorstelling gegeven, 
die ging over Willies 
Wonderlijke Wasserette.

Wij willen graag alle ouders bedanken die 
hierbij geholpen hebben, iets hebben verteld
en of een excursie hebben geregeld!
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Contactgegevens

IJsselmeerstraat 90
1784 MA Den Helder

0223 660 796

administratie@duynvaerder.meerwerf.nl

www.duynvaerder.meerwerf.nl
https://nl-nl.facebook.com/duynvaerder

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn bijna afgerond. Het inplannen 
van de oudergesprekken ging dit schooljaar voor het eerst 
op andere wijze, via Social Schools. 

De eerste reacties vanuit ouders zijn positief. Het tijdstip 
kon nu namelijk zelf worden bepaalt. Soms was het iets 
lastiger voor ouders/ verzorgers die geen beschikking 
hebben over een computer of problemen ervaren met 
Social Schools. Hier willen wij u altijd graag bij helpen!

Leerkrachten zijn ook positief over de nieuwe wijze. Het 
ging op deze manier sneller en veel gemakkelijker!


