Oudernieuwsbrief De Nieuwe Haven
pc basisonderwijs

Loc. hoofdgebouw: Nassauhaven 433 3071JJ 010- 4854392
Loc. Groen: Nassauhaven 180 3071 JK 010- 4852615
Loc. Noordereiland: Pr. Hendriklaan 22 3071LE 010- 4123274
Nieuwsbrief 15

juni 2020

De Nieuwe Haven

Beste ouders/ verzorgers,
Aanstaande maandag 8 juni 2020 mogen alle leerlingen weer naar school! Wat hebben wij
daar veel zin in! Alle leerlingen die NIET aanwezig zijn moeten wij vanaf 8 juni weer
doorgeven aan leerplicht, dat zijn wij verplicht. Daarom vragen wij u met klem om uw
kind(eren) af te melden bij ziekte.
De veiligheid van leerkrachten, ouders en kinderen staat in onze keuzes voorop. De
richtlijnen van het RIVM zijn daarin leidend bij de keuzes die we gemaakt hebben en
eventueel nog moeten maken.
In de beperkte(re) onderwijstijd die overblijft, wordt voorrang gegeven aan het primaire
groepsproces en zoveel mogelijk op orde krijgen en herhalen van het leerstofaanbod. Dit om
een goede overgang naar het volgende schooljaar te realiseren.

Leertijduitbreiding (14.00-15.30 uur) gaan wij nog niet aanbieden de komende weken. Alle
leerlingen zijn dus welkom van ongeveer 8.20 tot 14.00 uur (met het in- en uitstroomrooster
in acht nemen voor de groepen). Dit om grote groepen mensen/kinderen voor en in de
school te voorkomen.
Er zijn nu 3 groepen die 1 dag minder naar school gaan, deze groepen hebben al bericht
gehad van de leerkrachten. Door de Coronacrisis hebben wij helaas een aantal
medewerkers die niet in de mogelijkheid zijn om (fysiek/op school) aanwezig te zijn. Wij
bedanken u voor uw begrip.
Deze volledige heropening, waar alle kinderen weer op school verwacht worden en in het
licht van de afgelopen weken, vraagt veel van ons allemaal. Vandaar van onze kant het
vriendelijke, doch zeer dringende verzoek om zoveel mogelijk (fysiek) de
schoolterreinen te mijden.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). Voor dringende vragen
kunt u mailen naar de directie: directie@denieuwehaven.eu
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Overige, belangrijke zaken
• Wellicht ten overvloede; omdat alle kinderen weer op school verwacht worden, zullen wij
stoppen met de noodopvang en het thuisonderwijs aan kinderen.
• Wil u bij mooi weer zelf uw kinderen insmeren met zonnebrand.
• Verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk gevierd, alleen is trakteren nog niet
toegestaan.
• Wij plannen tot aan het einde van dit schooljaar geen evenementen en/of activiteiten in.
In dit verband zijn wij wel aan het werk voor alternatieven voor afscheid groep 8 (reeds
opgestart) Ouders van de groepen 8 krijgen bericht hierover van de leerkracht.
School maatschappelijk werk
U kunt altijd een beroep doen op Esther B. onze SMW’er (school maatschappelijk werkster).
U kunt haar bereiken op het volgende nummer: 06-28912367
Hoe groot of klein uw vraag ook is, Esther is er voor u.
Oudertevredenheidspeiling
Zoals eerder aangegeven gaat de OTP gaat van start aanstaande 8 juni 2020. U krijgt allen
een mail van Scholen met Succes om de oudertevredenheidspeiling in te vullen. Meer info
vindt u in de bijlage. Onze medewerker betrokkenheid Gulay Batbay is telefonisch bereikbaar
voor vragen omtrent de OTP.

Vakantieregeling 2021
Zie bijlage Social Schools voor de vakantieregeling voor volgend schooljaar: 2020-2021
Voor overige uitgebreide informatie wil ik u verwijzen naar de Social School van
afgelopen dinsdag 2 juni.
Ouders en/of verzorgers, nogmaals DANK voor al uw tijd, werk en inzet in de afgelopen
periode. Wij kijken uit naar de komende weken om dit hectische schooljaar alsnog het slot te
geven dat de kinderen verdienen!
Belangrijke data
8 juni
16 juli
17 juli t/m 28 augustus
Namens het hele team van
De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

Volledig naar school alle groepen
Start oudertevredenheidspeiling
laatste schooldag, tot 12:00 uur….Fijne vakantie!
Zomervakantie!

