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juni-juli 2020

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Nog 3 weken naar school en dan is het alweer zomervakantie! Nog steeds geldt dat de
veiligheid van de leerkrachten, ouders en kinderen voorop staan in al onze keuzes. De
richtlijnen van het RIVM blijven daarin leidend. Alle afspraken en regels blijven gelden zeker
tot aan de zomervakantie. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.
Uitleen laptops
Er zijn een aantal gezinnen die een Chromebook van ons in bruikleen hebben gekregen.
Het vriendelijke verzoek aan deze gezinnen om deze voor de zomervakantie weer in te
leveren op school.

Controle op neten/luizen
Helaas is het, vanwege de maatregelen rondom COVID19, niet mogelijk om de leerlingen op
school te controleren op neten/luizen. Aan u het nadrukkelijke verzoek uw eigen kind(eren)
hier met regelmaat op te controleren en ons hierover, indien nodig, te informeren.
Groep 7
Tot aan de zomervakantie zal Baki Erdogan groep 7 blijven lesgeven.
Oudertevredenheidspeiling (OTP)
U heeft allen een mail van Scholen met Succes gekregen om de oudertevredenheidspeiling
in te vullen. Wilt u deze volledig invullen om ons feedback te geven? Onze medewerker
betrokkenheid Gulay Batbay is telefonisch bereikbaar, onder schooltijd, voor vragen omtrent
de OTP. In week 29 zal de OTP sluiten. Alvast bedankt voor uw feedback.

Meester- en juffendag
Op woensdag 15 juli vieren alle leerkrachten op De Nieuwe Haven dat ze jarig zijn geweest.
In overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) hebben wij besloten om een klein feestje te
vieren in de groepen. De leerkrachten trakteren alleen voorverpakte etenswaren
(goedkeuring MR). Een paar groepen vieren het op een andere dag, hierover krijgt u bericht
via Social Schools.
Rapporten
Sommige leerlingen hebben hun rapport nog niet ingeleverd, graag ZO SPOEDIG
MOGELIJK inleveren bij de eigen leerkracht!
Op vrijdag 10 juli krijgen de leerlingen de rapporten weer mee naar huis. De rapporten kunt u
NA de vakantie weer inleveren bij de leerkrachten.
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Hulpouders schooljaar 2020-2021
Wij zijn dringend op zoek naar hulpouders die tijdens de leertijdverlening/ dagprogrammering
willen helpen. Minimaal 2 dagen per week.
U kunt zich aanmelden bij Samantha Rodriges van You Talent:
telefoonnummer: 06-28862881 of via de mail: samantha@you-talent.nl
Wij hopen op veel aanmeldingen!
Groepsverdeling schooljaar 2020-2021
Het was weer een hele puzzel om alle groepen te bemannen met goede leerkrachten.
Helaas hebben wij nog 1 vacature openstaan voor groep ½ NE. Zoals u weet is het steeds
moeilijker om aan goede leerkrachten te komen, maar wij blijven ons inzetten voor kwaliteit!
Locatie IKC
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3

Busra Akbulut & Ahmet Ozcelik
Sanne van Loon & Ahmet Ozcelik
Wilma Tempelaar & Linda Bekker & Linda Meijer

Locatie hoofdgebouw
Groep 1/2
Anja de Boon & Brigitte Warnaar
Groep 3
Jeannette den Boer & Jenneli van Troon
Groep 4a
Ineke Boer & Feray Evren
Groep 4b
Feray Evren & Jenneli van Troon
Groep 5
Roel Boer & Jenneke Lam
Groep 6
Natascha van Vliet & Bianca Beverwijk
Groep 7a
Gӧzde Turgut & Tim Kool
Groep 7b
Xamorah Colijn
Groep 8
Arjan Wesdijk
Locatie Noordereiland
Groep 1/2
Petra Bakker & Esther van Eeuwijk & vacature
Groep 3/4
Francien van Bodegom & Petra Stortenbeker
Groep 5/6
Mirthe van der Meij
Groep 7/8
Roberto Baltazar
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Overige informatie
• Wil u bij mooi weer zelf uw kind(eren) insmeren met zonnebrand?
• Tijdens deze warme dagen mogen de leerlingen natuurlijk de hele dag door water
drinken! Zorgt u dat de kinderen een flesje bij zich hebben?
• Verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk wel gevierd in de klas, alleen is
trakteren helaas nog niet toegestaan.
• Wij zijn alweer druk bezig met een planning voor onze leertijduitbreiding voor volgend
schooljaar in samenwerking met You Talent. U krijgt van ons per groep een overzicht
van activiteiten van uw kind(eren) in het nieuwe schooljaar. De eerste week van het
nieuwe schooljaar zal er nog geen LTU zijn dus tot 14:00 uur naar school.
• Wij plannen tot aan het einde van dit schooljaar geen evenementen en/of
activiteiten in.
Belangrijke data
Week 24 t/m week 29
Week 28
15 juli
16 juli
17 juli t/m 28 augustus

Invullen oudertevredenheidspeiling
Afscheid groep 8
Meester en juffendag (klein feestje in de klas)
laatste schooldag, tot 12:00 uur….Fijne vakantie!
Zomervakantie!

Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u de school altijd bellen of contact zoeken met
de leerkracht(en) van uw kind(eren). Samen staan we sterk!

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

