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Rotterdam, 28 april 2020
Betreft:
Oudernieuwsbrief 13
Start na 11 mei
Geachte ouders/ verzorgers,
De regering en RIVM hebben bepaald dat kinderopvang en onderwijs per 11 mei weer
geheel of gedeeltelijk open gaan.
Voor De Nieuwe Haven betekent dat een gedeeltelijke opening per 11 mei. Elke groep komt
2 hele dagen in de week naar school (zie bijlage rooster). Op deze manier kunnen wij de
lessen zo veel mogelijk garanderen want een deel van de medewerkers zal (nog) niet
aanwezig zijn. Wel proberen we, daar waar mogelijk, de groepen zo veel mogelijk te
verkleinen. Er is nog geen leertijduitbreiding en geen gym.
Alleen volwassenen moeten 1,5m afstand houden tot hun omgeving maar dat geldt niet voor
kinderen. Toch willen we een aantal duidelijke afspraken maken en maatregelen nemen om
allemaal weer verantwoord naar school te gaan.
Overige belangrijke informatie:
Voor alle groepen gelden verschillende inlooptijden: zie rooster. Zowel voor het in- als
uitloopmoment willen wij u vriendelijk, doch zeer dringend verzoeken om de kinderen –
indien mogelijk – alleen naar school te laten gaan. Als u wel met uw kind naar school komt;
graag (dichtbij) afzetten en direct naar huis gaan. Bij het ophalen graag 1,5 m uit elkaar
wachten.
De ouders mogen de school voorlopig niet in.
De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgebreid. Wij hebben voldoende desinfecterende
materialen, extra schoonmaak, sprays, zeepjes, papieren handdoekjes (blijven) en hygiëne
doekjes. Mondkapjes zijn niet toegestaan.
U hoort op school wanneer welke geleende materialen van thuis weer terug moeten naar
school. Dat geldt voor (werk) boeken, pakketten, chromebooks en/ of laptops.
Inzake noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers met een vitaal/ cruciaal beroep
graag dat even aangeven bij de directie via directie@denieuwehaven.eu.
Na uitgebreid, intern overleg én de verplichte maatregelen vanuit ons bestuur, hebben wij
moeten besluiten alle evenementen tot aan de zomervakantie te annuleren. Wij realiseren
ons dat dit ingrijpende maatregelen zijn.
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Belangrijke data volgens jaarplanning:




Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni

: Hemelvaart, alle leerlingen vrij
: Vrije dag, alle leerlingen vrij
: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Om deze nieuwsbrief helemaal af te sluiten:
Dank voor uw werk, inzet en support in de afgelopen verwarrende tijd! Wij hopen dat u de
komende vakantie daadwerkelijk kunt gebruiken om tot rust te komen; iets wat u en onze
kinderen verdiend hebben!
Fijn om de kinderen op maandag 11 mei of dinsdag 12 mei weer in onze school te
verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
Bianca Beverwijk en Marja van Driel
directie

