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Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
Belangrijke data volgens ons jaarrooster (herhaling) 

 Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

 Maandag 13 april: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 
 
Verdere ‘belangrijke data’ durven wij op dit moment nog niet te communiceren. Dit 
uiteraard in afwachting van de eventuele verdere, landelijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het Coronavirus. 
 
Wel kunnen wij bij dezen melden dat de rapportgesprekken en adviesgesprekken 
uitgesteld worden, zodra wij meer weten houden wij u natuurlijk op de hoogte. 
 
Noodopvang op onze school 
Conform de informatie vanuit de Rijksoverheid en zoals wij dat hebben aangegeven, 
bieden wij noodopvang voor kinderen waarvan ouders in vitale beroepsgroepen 
werkzaam zijn. Om dit goed te kunnen organiseren hebben wij daarvoor uw 
werkrooster en gegevens van uw werkgever nodig. 
De eerder gecommuniceerde lijst van deze vitale beroepsgroepen vindt u hier; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen 
NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of 
hoesten mogen NIET naar school komen. Hierbij het vriendelijke, doch zeer 
dringende verzoek om alleen een beroep te doen op onze noodopvang als u echt 
geen andere mogelijkheden ziet. 
Enerzijds omdat wij de concentratie mensen (zowel kinderen als professionals van 
onze school) zo laag mogelijk willen houden, anderzijds omdat wij ook onder ons 
personeelsbestand steeds meer uitval zien. Zo zijn op dit moment zeker vijftien 
leerkrachten thuis met gezondheidsklachten in de zin van verkoudheid, keelpijn en/of 
hoesten. 
 
Geen eindtoets groepen 8 
Wellicht heeft u het via de media al vernomen; er wordt dit jaar geen eindtoets 
afgenomen in de groepen 8. Meer informatie krijgt u via de leerkrachten van uw kind 
(eren) wanneer de scholen weer helemaal opengesteld mogen worden.  
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Contact SMW 
Schoolmaatschappelijk werkster voor basisschool De Nieuwe Haven is mevrouw 
Esther B. Heeft u problemen of heeft u dringend hulp nodig dan kunt u onze 
maatschappelijk werkster bereiken op telefoonnummer: 062891236 
 
Social Schools  
Heeft u een nieuw telefoonnummer of emailadres? Dit kunt u zelf veranderen in 
Social Schools. Lukt dit niet dan horen wij het graag, omdat wij graag in contact 
willen blijven met alle ouders. Juist in deze periode is het noodzakelijk met elkaar in 
verbinding te kunnen staan. 
 
Thuisonderwijs (update) 
Alle groepen van de school hebben via Social Schools een brief met uitleg gevonden 
over thuisonderwijs. De onderbouw groepen veelal in de vorm van pakketjes en de 
hogere groepen vooral digitaal. Zijn er vragen of onduidelijkheden dan kunt u met de 
leerkracht zelf communiceren via het bericht in Social Schools. De leerkrachten 
proberen u antwoord te geven tussen 9.00 en 16.00 uur.  
 
Tot slot… 
De afgelopen dagen is de communicatie voornamelijk via ons als directie/ 
management van de school verlopen. De zojuist gedeelde update over het 
thuisonderwijs maakt ook dat wij, in dit kader, een stapje terug doen. 
M.a.w.; de communicatie over het leerproces van uw kind(eren) loopt vanaf nu 
voornamelijk via de groepsleerkrachten.  
Wellicht ten overvloede; algemene vragen en/of opmerkingen t.a.v. onze 
maatregelen na het besluit om alle scholen te sluiten, kunt u sturen naar 
directie@denieuwehaven.eu 
 
Zijn er dringende zaken dan kunt u bellen met onze verschillende locaties tussen 
9.00 en 10.30 uur. Dan is er iemand die uw dringende vragen kan beantwoorden en 
u eventueel kan helpen.  
 
Rest ons om u alle goeds toe te wensen in deze verwarrende tijden, hopelijk tot snel 
weer in ‘normale’ omstandigheden! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van De Nieuwe Haven, 
 
Marja van Driel & Bianca Beverwijk   
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