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Week van het  

Openbaar Onderwijs 

2020 

Maart 

Themaperiode 2 

Op 16 maart start de jaarlijkse landelijke  
campagne: De School!Week. In heel Nederland zal  
er aandacht worden besteed aan hoe waardevol 
openbaar onderwijs is, met elk jaar een ander  
thema (dit jaar is het thema ‘Wat is jouw verhaal?’). 
Het motto van de School!Week campagne is altijd:  
ik ben welkom.  

Tijdens deze week besteden we bewust aandacht 
aan de kernwaarden van ons openbaar onderwijs.  
Hier past de organisatie van de markt voor  
het goede doel heel mooi in. De openbare school  
is van en voor de samenleving! 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Op maandag 11 maart  start Themaperiode 2. Deze 
duurt tot en met vrijdag 27 maart en het thema zal zijn: 
‘Bloemetjes & bijtjes’. 

In deze periode zullen de klassen veelal bezig zijn met 
onderwerpen die met dit thema te maken hebben. 

Op vrijdag 27 maart sluiten we de periode af met een 
fantastische markt, waarbij onder andere spulletjes 
verkocht zullen worden en er spelletjes kunnen  
worden gespeeld om zo geld in te zamelen voor het 
goede doel: Bijenvereniging Noord Holland Noord. 
Meer informatie over deze periode en de verdere  
invulling ontvangt u binnenkort van ons. 

Komt u ook naar onze markt? U mag samen met  
uw kind de markt na schooltijd komen bezoeken van  
14:15 tot 15:30 uur.  Tot dan! 

Tijdens de gehele Themaperiode 2 zullen er in de hal 
winkelwagentjes staan, waar u lege statiegeldflessen  
in kunt doen. Helpt u mee? 

Schoolvoetbal 

Op woensdag 25 maart en op 1 april vinden  
de voorrondes van het schoolvoetbal plaats.  

Onze school doet mee met maar liefst 7 teams!  

De finale zal plaatsvinden op woensdag 8 april 
(reservedatum finale: woensdag 22 april),  
komt u ook aanmoedigen?? 

Duynvaerder 

Op dit moment loopt de wervings- en  
selectieprocedure voor de vervulling van  
de vacature directie Duynvaerder.  

Tot de aanstelling van de nieuwe directeur, zal 
de directie van Thorbecke op de achtergrond 
aansturing geven aan een tijdelijk  
management team op de Duynvaerder.  

U zult hier als ouder waarschijnlijk weinig van 
merken, echter willen we u en de ouders van 
de Duynvaerder van dezelfde informatie  
voorzien. 
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VERJAARDAGEN: 

1-mrt Rikke gr 5B   30-mrt Jordan gr 6 

7-mrt Maisha gr 1/2A    Felice gr 1/2A 

8-mrt Yosia gr 4   31-mrt Vince gr 8 

9-mrt Mees gr 5A   2-apr Nelleke gr 8 

11-mrt Andy gr 5B   3-apr Selina gr 1/2B 

 Shariënthely gr 1/2B   4-apr Demi gr 4 

13-mrt Dinfey gr 3   5-apr Stijn gr 4 

 Gijs gr 6    Geetha gr 3 

14-mrt Selah gr 1/2B  8-apr Stanley gr 8 

15-mrt Damian gr 5B   Jaivey gr 1/2A 

19-mrt Milan gr 4  10-apr Hope gr 6 

24-mrt Noa gr 6    
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HULPOUDERS GEZOCHT! 

Dringend hulpouders gezocht om toezicht te  

houden op het schoolplein tijdens de pauze van 

12:00 tot 13:15 uur. Er staat een vergoeding  

tegenover, per keer dat u kunt helpen. Eenmaal  

in de week is ook prima. Alle kleine beetjes helpen! 

Uiteraard zijn we erg blij met de hulpouders die 

zich al aangemeld hebben! 

ROOKVRIJ  

SCHOOLTERREIN 

Wij verzoeken u om 

ons te helpen bij het 

realiseren van een 

rookvrij schoolterrein 

en niet te roken in de 

directe omgeving van 

onze school. 

Het is bijna Pasen en de paashaas zie je nu overal. Zo ook (paas)eitjes 
en daar gaan we iets leuks mee doen! Op vrijdag 10 april zal er een 
wedstrijd ‘eitje tik’ gehouden worden. 

Eerst in de klassen (waar het spel zal worden uitgelegd) en daarna 
zullen de groepswinnaars in de finale tegen elkaar strijden op het 
schoolplein, waar alle groepen de strijders zullen aanmoedigen! 

De uiteindelijke winnaar zal de ‘Eiertikkoning van 2020’ zijn en  
natuurlijk zijn er prijsjes te winnen. Zorgt u ervoor dat u op 10 april  
een hard gekookt ei aan uw kind(eren) meegeeft naar school? 

In de groepen zal er worden geoefend op het volgende versje: 

‘Rikke, tikke, tikke 
Jij en ikke 
Ik en jij 
Eitje groot, eitje klein 
Wie zal hier de koning zijn?!!’ 

Wij zijn heel erg benieuwd wie er gaat winnen! 

Eiertikwedstrijd 2020 

‘Carnaval was  

heel gezellig!’ 

Schoolreis en schoolkamp 

Ook dit schooljaar organiseren wij weer een schoolreis en een kamp 
voor uw kinderen, om niet snel te vergeten. De bestemmingen van 
alle schoolreisjes zijn bekend! 

Groep 1 en 2 
Datum: 5 juni 2020,  
locatie: Sprookjeswonderland in Enkhuizen,  
kosten: € 27,00 per leerling. 

Groep 3 en 4 
Datum: 4 juni 2020,  
locatie: Linnaeushof in Bennebroek,  
kosten: € 30,00 per leerling.  

Groep 5 en 6  
Datum: 4 juni 2020, 
locatie: SEC Survival in Almere,  
kosten: € 30,00. 

Groep 7 
Datum: 25 mei tot en met 27 mei 2020,  
locatie: vakantiepark Ackersate in Voorthuizen,  
kosten: € 65,00 per leerling. 

Groep 8 
Datum: 27 mei tot en met 29 mei 2019,  
locatie: vakantiepark Ackersate in Voorthuizen,  
kosten: € 65,00 per leerling. 
 
U kunt de bedragen contant betalen en het geld in een envelop 
inleveren bij de leerkracht van uw kind, bij de directie of bij de  
administratie. Wij vragen u om op de envelop de naam van uw 
kind(eren) en groep(en) te vermelden.  

U mag het bedrag natuurlijk ook in één keer overmaken. Dit kan op 
rekeningnummer: NL23RABO0312632096, ten name van Meerwerf 
Thorbecke, tevens onder vermelding van de naam van uw kind(eren) 
en de groep(en). 

Tevens is er de mogelijkheid om een JOC-aanvraag in te dienen. 
Deze kan worden ingediend wanneer ouders/ verzorgers een  
gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het  
minimumloon.  

Komt u in aanmerking voor een JOC-aanvraag? Haal dan  
een aanvraagformulier op bij de administratie (Galina). 

Let op: betalingen van het schoolreisgeld moeten voor  
8 mei 2019 door ons worden ontvangen. 


