
 

 

 

Meerwerf basisschool Duynvaerder 

Postbus 270 

1780 AG Den Helder 

 

E-mail:  

administratie 

@duynvaerder.meerwerf.nl 

 

 

Herfstvakantie 10/10/2020 

  tot en met 

  18/10/2020 

Wintertijd 25/10/2020 

Klok uur achteruit 

Studiedag 26/10/2020 

(groep 1 t/m 8 vrij) 

Start JSP 1 26/10/2020 

Kiekeboek 03/11/2020 geannuleerd! 

Clinic Suns 28/10/2020 

groep 6, 7, 8 

Nationaal  04/11/2020 

Schoolontbijt 

Sint Maarten 11/11/2020 

School geopend van 

17:45 tot 18:45 uur 

(onder voorbehoud) 

 

Nieuwsbrief  

Oktober 

2020 

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

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

Op maandag 26 oktober is groep 1 tot en met 8 vrij. 
Er is dan een studiedag voor de leerkrachten. 

Studiedag 26 oktober 

De COVID-19-epidemie en de bestrijding ervan is dynamisch. 
Wat vandaag geldt, kan morgen weer anders zijn. Wij doen 
ons uiterste best om u tijdig te informeren over eventuele 
wijzigingen in onze aanpak. Dit betekent dat wij diverse 
schoolactiviteiten wel voorbereiden, maar dat alles onder 
voorbehoud is. Het is belangrijk om de landelijke/ regionale 
maatregelen en de voorschriften van de school strikt te volgen 
met elkaar, zéker nu de besmettingen weer sterk oplopen.  
We willen tenslotte  dat iedereen gezond en veilig naar school 
kan blijven gaan! 

Dat dit lukt, hebben we in de afgelopen periode bewezen, 
vooral tijdens de oudergesprekken van afgelopen week. Wij 
zijn heel blij dat dit op de aangepaste manier mogelijk was IN 
de school en niet op afstand. Wij vinden het heel fijn dat wij 
op uw medewerking konden rekenen hierin! 

 
 
Contact tussen ouders en de school: 

Ouders komen in principe niet in de school. Wij vinden dit,  
net als u niet altijd prettig. Een gesprekje met de juf of  
meester is daardoor lastig, dat realiseren wij ons.  

Als u contact wilt hebben met de leerkracht, kunt u het  
beste een bericht sturen via de schoolapp Social Schools.  
Dit is momenteel ons communicatiemiddel. U kunt dan een  
persoonlijk bericht sturen met een vraag of een opmerking. 
Let op: pas na schooltijd is de leerkracht in de gelegenheid 
om het bericht te beantwoorden. Gedurende de dag is hij/zij 
les aan het geven.  

Ziekmeldingen en/of afwezigheid door bijvoorbeeld een  
doktersbezoek, moeten altijd telefonisch doorgegeven  
worden (graag tussen 08:00 en 08:30 uur). Mocht er niet wor-
den opgenomen, dan kunt u later terugbellen of een  
voicemail bericht inspreken.  

Compliment! 

Ter herinnering,  
uw kind blijft thuis als: 

 Hij/zij koorts heeft(38 gr  
of hoger), benauwd is of  
meer dan incidenteel hoest. 

 Hij/ zij nauw contact heeft  
gehad met iemand die  
positief getest is op Corona. 

 Het kind of een huisgenoot  
positief getest is op Corona  
(geef dit zo snel mogelijk  
door aan de directeur). 

Mocht een leerling of medewerker 
van de school positief getest  
worden op Corona, dan zullen wij  
in overleg gaan met de GGD om  
vervolgstappen te bespreken.  
Natuurlijk brengen wij u over de  
eventuele vervolgstappen op de 
hoogte. 

Op dinsdag 15 september zijn  
de schoolfoto’s gemaakt. Wat staan  
de kinderen er weer prachtig op! 

De inlogcodes voor het bestellen  
van de foto’s van de schoolfotograaf 
zijn op donderdag 8 oktober aan  
uw kind(eren) meegegeven. 

Schoolfotograaf 



‘ Terug in  

de tijd ‘  

 

met de  

Kinderboekenweek! 

Op woensdag 4 november doen we weer mee met 
het Nationaal schoolontbijt.  Voor één keer kunnen 
de kinderen dus eens zonder ontbijt naar school. 
En vind je niet alles lekker?– Geen probleem –  
er is keus genoeg.  

Het pakket zit vol met gezond eten en ander leuks!  

Let op: het enige waar u zelf voor moet zorgen,  
zijn de vier B’s: Borden, Bestek, Bakjes en Bekers. 
Schrijf op de vier B's de naam van uw kind en geef 
dit mee in een tas waar ook de naam van uw kind 
op geschreven staat. Om het milieu te sparen, 
zitten er geen wegwerpspullen in het ontbijtpakket.  

Op naar een leuk, gezellig en vooral gezond  
ontbijtfeestje! 

Nationaal Schoolontbijt 

26-10 Sheyma gr 5 

30-10 Liam gr 1/2A 

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 

01-10 Metkel gr 4 

02-10 Jamey gr 7 

03-10 Shasma gr 4 

07-10 Jeveayra gr 1/2A 

09-10 Shelly gr 4 

10-10 Keyf gr 1/2B 

16-10 Sem gr 6 

Groep 6 werkt over ‘oude meesters’. 

Groep 1 en 2 werken over Dino’s. 

Groep 4 werkt  

over Romeinen  

en mozaïek. 

Groep 3 maakt mummies,  

straks kunnen we echt naar de Egyptenaren! 

 

Let goed op bij het oversteken. Probeer op tijd te komen en gebruik 
voor uw eigen veiligheid en die van uw kinderen het zebrapad! 

Kom jij met ons apenkooien? Lekker rennen,  
vliegen springen, klimmen en slingeren.  
De sporthal waar we apenkooien verzorgen, 
wordt helemaal volgebouwd en wij staan klaar 
met verschillende spelvarianten. 

De activiteit is voor kinderen uit groep 4 t/m 8.  
In verband met de coronamaatregelen mogen  
er alleen kinderen naar binnen.  

Kosten: € 1,00 per kind 
Datum: woensdag 14 oktober 
Locatie: Sporthal de Slenk (Drs. F. Bijlweg 45) 

Voor aanmelden en meer informatie: 
https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl/
LeefModule/Details/4937 

Bericht Team Sportservice 

Den Helder: 

Lijkt het jou leuk om kennis te maken met een  
sport zonder dat je direct voor een jaar lid moet  
worden van de vereniging?  

Dat kan met het JouwSportProject (JSP) van  
Team Sportservice Den Helder. Maak 4 keer kennis 
met één of meer sporten naar keuze (kosten: € 5,50 
per sport, per persoon)!  

Iedereen van kleuter tot en met senioren die kennis 
wil maken met een nieuwe sport kan zich inschrijven. 
Er zijn per schooljaar 2 periodes dat je met het project 
mee kan doen en uit verschillende sporten kan kiezen. 
De eerste periode start na de herfstvakantie en de 
twee periode start na de voorjaarsvakantie.  

Inschrijven kan via: 
https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl 

JouwSportProject 1 


