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Oudernieuwsbrief 7
Beste ouders/ verzorgers,
Schoolfonds
Graag ontvangen wij van u, aan het
begin van dit schooljaar, het schoolfonds.
Deze vrijwillige bijdrage van € 50,- per
kind heeft de school o.a. nodig om diverse
festiviteiten voor de kinderen te
organiseren. Denk hierbij aan Sinterklaas,
Pasen, Kerst, afscheidsmusical groep 8,
sportdagen en schoolreis.
Ook wordt het openbaar vervoer voor de
kinderen hiermee betaald. U kunt het
schoolfonds op de volgende manieren
betalen:
- Via internetbankieren:
NL78ABNA0613724461
Vereniging van Schooladministratie
R’dam-Zuid De Nieuwe Haven t.a.v.
schoolfonds <naam/namen leerling(en) en
de groep van uw kind.
- Contant bij de conciërges. U
kunt ook gespreid betalen!
Schoolschaatsen Noordereiland
Op dinsdag 27 november staat voor groep
7 van het hoofdgebouw en groep 5/6 en
7/8 van het Noordereiland het
schoolschaatsen op het programma.
We vertrekken om 8:30 uur vanaf het
Noordereiland met de bus. Er zal
geschaatst worden van 09:00 tot 10:30
uur.

Schoolschaatsen Hoofdgebouw
Op dinsdag 4 december gaan de groepen
6 t/m 8 schaatsen! Wij vertrekken rond
8.30 uur dus wees op tijd! Rond 11.15 uur
zijn wij weer terug op school.

2018-2019
Leerlingen worden verplicht
handschoenen te dragen. Geen
handschoenen = niet schaatsen.
De schaatsen mogen de leerlingen (en
leerkrachten) lenen van de schaatsbaan.
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in ons land!
De leerlingen mogen €5,- uitgeven voor de
cadeautjes die in de surprises ‘verstopt’
zitten. De surprises (groepen 5 t/m 8)
moeten uiterlijk maandag 3 december
ingeleverd zijn bij de eigen leerkracht.
Veel succes allemaal met knutselen,
dichten en cadeautjes kopen. Alle
leerlingen zijn om 12 uur uit. Wij hebben er
allemaal weer veel zin in!

Groep 3a naar De Molenwei.
Op maandag 17 december gaat groep 3
naar kinderboerderij De Molenwei voor
een les over huisdieren. De les is van
10.30 uur tot 11.45 uur. We eten daarom
tussen de middag op de boerderij. Wilt u
uw kind fruit, brood en drinken voor de
hele dag meegeven. Denkt u ook aan
stevige schoenen en kleding die vies mag
worden.
Schoolfoto’s (herhaling)
De schoolfoto’s zijn te koop bij Luisa
Sanchez op het hoofdgebouw, Mary
Groenewold op het IKC en Esther van
Eeuwijk op het Noordereiland.
Gratis zwemles
1. Ga naar het Afrikaanderbad om je in te
schrijven. Je kan je daar op
maandag t/m vrijdag inschrijven tussen
13:00 en 17:00 uur.
2. Neem je legitimatiebewijs
(ouder(s)/kind) mee.
3. Meld je bij de medewerker van
Humanitas in het zwembad.
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Vul het inschrijfformulier in. Mensen in het
zwembad kunnen u daarbij helpen. Met
het ingevulde en ondertekende
formulier ga je naar de balie van het
zwembad. Zij maken je inschrijving
compleet, plannen je in voor de eerste les
en geven je een zwempas.
5. Op naar de eerste zwemles in het
Afrikaanderbad!
Voor meer informatie zie de folder bij
deze oudernieuwsbrief.
School maatschappelijk werk
Wijziging telefoonnummer van onze
SMW’er Esther. U kunt haar bereiken op
het volgende nummer: 0628912367

Uniek
Per november 2018 is
kinderfysiotherapeut Nirmal Biharie gestart
binnen Expertisecentrum Uniek. Ze gaat
op donderdag op De Nieuwe Haven
werken op de locaties IKC en op het

hoofdgebouw. Voor vragen over
kinderfysiotherapie kunt u bij zowel Nirmal
als Anneke aankloppen:
Email: annekevisser@expertisecentrumuniek.nl
Op avontuur in je buurtnatuur
In de bijlage van deze oudernieuwsbrief
vindt u een uitnodiging van de
Rotterdamse munt voor onze leerlingen.
Agenda dec-jan 2018-2019
Woensdag 5 december
Sintviering: alle leerlingen zijn om
12 uur vrij!
Donderdag 20 december
Kerstviering, informatie volgt.
Vrijdag 21 december 2018 t/m vrijdag 4
januari 2019 Kerstvakantie!!!!
Maandag 7 januari 2019
Eerste schooldag 2019!
Belangrijke data 2018-2019
Alle belangrijke data staan in onze
informatiefolder en op onze website:
www.denieuwehaven.eu
Wij houden u ook op de hoogte via onze
oudernieuwsbrief die u om de week krijgt
via Digiduif/ Social Schools.
Namens het hele team van
De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk

