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Beste ouders/ verzorgers,
Schoolfonds
Graag ontvangen wij van u het
schoolfonds.
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!

2018-2019
Nieuws vanuit “PO in actie”
Willen we kinderen goed onderwijs blijven
bieden, dan moet er NU geïnvesteerd
worden in het primair onderwijs (PO). Een
te hoge werkdruk gecombineerd met een
oneerlijk salaris zorgt voor hoog
ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten
en een onaantrekkelijk perspectief voor
studenten. Een fiks lerarentekort dient zich
aan en zal voor flinke problemen gaan
zorgen als we nu niets doen.
PO in actie is een groep van ruim 44.000
leerkrachten uit het primair onderwijs die
een noodkreet laat horen: heb je hart
voor onderwijs, maak je dan nu hard
voor onderwijs! PO in actie doet een
oproep aan de PO-Raad, vakbonden en
politici met een hart voor onderwijs.
Gezamenlijke actie is nodig; het is nu echt
de hoogste tijd voor actie. Niets doen is
geen optie.

Zwangerschapsverlof
Bianca Beverwijk zal vanaf week 4 met
verlof gaan. Haar taken zijn verdeeld over
verschillende collega’s. Wij wensen haar
een prettige tijd toe!
Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets kwijt? Kom dan even in de
bak met gevonden voorwerpen kijken.
Deze staat bij de conciërge op het
hoofdgebouw.

Invallers DNH
Wij doen verschrikkelijk ons best om onze
leerlingen het onderwijs te bieden waar ze
recht op hebben (en wij willen er zelf nog
een schepje bovenop doen). Ook als er
zieke collega’s zijn proberen wij
vervanging intern te regelen. Helaas zijn
er steeds minder mensen beschikbaar die
voor een klas kunnen en mogen staan
zoals u heeft kunnen horen in de media.
Wij vragen uw begrip in deze. Mocht u een
andere oplossing hebben voor het
lerarentekort dan horen wij dit natuurlijk
graag! Alle hulp is welkom! Alvast bedankt
voor uw begrip.
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Rapporten
Op donderdag 14 februari is onze
rapportenmiddag en –avond. Alle
leerlingen zijn deze middag vrij.
Wij zien graag alle ouders (en leerlingen
vanaf groep 4) op deze middag en avond
om het rapport te bespreken met de
leerkracht.
Toetsen
In de aankomende weken zullen er weer
veel toetsen worden afgenomen. Wij
vinden het daarom belangrijk om aan te
geven dat de leerlingen op tijd naar bed
gaan en goed ontbijten! Succes iedereen!

Overblijf bovenbouw
De regels van de overblijf zijn wat
aangescherpt. In de bijlage van de Digiduif
vindt u deze regels.
Agenda februari 2019
1 februari
Eerste zwemles groepen 5
14 februari
Rapportgesprekken, alle leerlingen zijn ’s
middags vrij.
15 februari
Alle leerlingen zijn VRIJ!
21 februari
Studiemiddag kleuters, alle kleuters zijn
deze donderdagmiddag vrij.
25 februari t/m 1 maart
Voorjaarsvakantie!
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.

Pestgedrag
Helaas merken wij steeds meer en meer
dat er gepest wordt. Vaak gebeuren er
dingen na schooltijd of worden er dingen
gezegd op social media waar wij als
school geen grip op hebben.
Desalniettemin vinden wij dat alle
leerlingen van de Nieuwe Haven zich
VEILIG moeten voelen. Daarom willen wij
benadrukken dat wij hier heel serieus mee
omgaan. Samen met de ouders kunnen en
moeten wij pestgedrag een halt toeroepen.
Doet u ook mee?
Ouderbetrokkenheid
Steeds meer ouders komen en willen de
school helpen met kleine taken/klussen.
Hierbij willen wij u bedanken voor uw
inzet. Zonder uw hulp redden wij het niet!
BEDANKT!

Namens het hele team van
De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk

