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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Dit is onze eerste oudernieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Wat hebben we er weer zin 
in! Alle belangrijke data m.b.t. het schooljaar vindt u op onze website en in de kalender van 
Social Schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpouders schooljaar 2020-2021 (herhaling) 
Wij zijn dringend op zoek naar hulpouders die tijdens de leertijdverlenging/ dag -
programmering willen helpen. Minimaal 2 dagen per week. 
U kunt zich aanmelden bij Samantha Rodrigues van You Talent. 
Telefoonnummer: 06-28862881 of via de mail: samantha@you-talent.nl 
 
Leertijdverlening LTU 
Vanaf aanstaande maandag 7 september gaan we weer starten met de leertijdverlening. 
Hierover heeft u allen een aparte Social Schools gekregen en hebben alle leerlingen een 
flyer mee naar huis gekregen met de benodigde informatie over de LTU van uw kind (eren). 
Tip: hang de flyer aan uw koelkast! Zo weet u altijd waar u uw kind(eren) moet ophalen. 
                                                                                                                                            
Nieuwe collega NE 
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. Ik ben 
Renate Kooi en ben vanaf dit schooljaar 
werkzaam op De Nieuwe Haven in groep ½ 
op het Noordereiland. Ik sta al 20 jaar voor de 
klas, maar dan in het middelbaar onderwijs.  
Met de overstap naar het basisonderwijs is er 
een droom in vervulling gegaan en ik heb er 
ontzettend veel zin in.  
Zelf ben ik een trotse moeder van 2 prachtige 
jongens van bijna 12 en 8 jaar en ik woon met 
mijn gezin in Ridderkerk.  
Als hobby lees ik heel erg graag en wandel ik 
vele kilometers. Ik kijk er naar uit om er een 
geweldig jaar met de kinderen van te maken!  
 
 
 
 
 
 

mailto:samantha@you-talent.nl


 Oudernieuwsbrief De Nieuwe Haven 
                                      pc basisonderwijs 

 

 
Loc. Hoofdgebouw: Nassauhaven 433 3071 JJ 010- 4854392 

Loc. IKC: Nassauhaven 180 3071 JK 010- 4852615 
Loc. Noordereiland: Pr. Hendriklaan 22 3071 LE 010- 4123274 

 
Coronamaatregelen  
In de zomerperiode zijn er een aantal kleine aanpassingen gekomen met betrekking tot de 
coronamaatregelen op de scholen. Veel eerder gemaakte afspraken zullen gelijk blijven. De 
aanpassingen kunt u hieronder vinden evenals de herhaling van de eerdere afspraken.   
 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school (ook kinderen uit risicogroepen worden op 
school verwacht)  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.  

3. Tussen personeel en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden 
bewaard.  

4. Tussen personeel onderling moet wél 1,5 meter afstand worden bewaard, tenzij nabij 
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouders komen niet in de school en bij voorkeur niet op het schoolplein.  
6. De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.  
7. We luchten de lokalen regelmatig, ramen open. Deuren zetten we tegen elkaar open 

voor en na schooltijd. Daar waar kan ook in de pauzes.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl Informatie voor ouders 
scholieren en onderwijs.  
 
Nog even ter herhaling, maar belangrijk:  
Als kinderen ziekteverschijnselen vertonen (koorts, verkouden, hoesten) dienen zij thuis te 
blijven. Wij gaan deze regel, in lijn van de RIVM-richtlijnen, heel strikt hanteren. Indien één 
van de gezinsleden koorts heeft, blijft het hele gezin thuis.  
Kinderen tot zes jaar mogen wel met een verkoudheid naar school, maar niet met koorts.  
Zoals beschreven bij punt 5 mogen wij nog steeds geen ouders in de school verwelkomen. 
Vanzelfsprekend zijn wij digitaal en/of telefonisch bereikbaar. Ook verwijs ik u naar de in- en 
uitloop tijden die gestuurd is in de Social Schools van 27 augustus 2020.  
 
Covid-19 en vervanging afwezige leerkracht:  
Wij gaan er niet vanuit, maar mocht het zo zijn dat er leerkrachten vanwege Corona-
gerelateerde klachten ook in quarantaine zouden moeten, dan zijn de mogelijkheden om de 
groepen te vervangen minimaal. Gaat het om een enkele leerkracht, dan kunnen wij dat 
meestal wel opvangen maar mochten meerdere collega’s uitvallen dan wordt vervangen 
steeds lastiger. Het zou dus voor kunnen komen dat wij helaas genoodzaakt zijn om 
kinderen, in uitzonderlijke situaties, thuis te laten blijven. Mocht dat t.z.t. aan de orde komen, 
dan zullen wij u uiteraard daarvan op tijd op de hoogte brengen.  
                                                                                                                                            

Maandthema’s                                                                                                                          

Dit schooljaar gaan we starten met maandthema’s. Dit 

is helemaal nieuw en gaat zijn weg in de loop van het 

jaar vanzelf vinden hopen we. Dus als u ideeën heeft 

laat het mij a.u.b. weten. Ze zijn van harte welkom. 

Tijdens elke maandthema wordt er een 

ouderbijeenkomst georganiseerd, wordt er door de 

desbetreffende leerkracht aandacht geschonken aan 

het onderwerp en ook door de LTU-leerkrachten. 

Deze week zijn we begonnen met het eerste 

maandthema: Pesten.  

De uitnodiging voor de ouderbijeenkomst komt binnenkort. Deze zal mogelijk online gegeven 

gaan worden. Heeft u ideeën laat mij het a.u.b. weten via de app op 06-28912367                

Hartelijke groeten, Esther B. schoolmaatschappelijk werk  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Contactgegevens  
Wilt u, indien er veranderingen zijn in uw adresgegevens, deze z.s.m. doorgeven bij de 
conciërge van de locatie of de leerkracht(en) van uw kind(eren)? Wij lopen er met regelmaat 
tegenaan dat wij nog verkeerde telefoonnummers in ons bestand hebben staan.  
Eventuele wijzigingen kunt u uiteraard ook per mail doorgeven: 
n.degroot@denieuwehaven.eu Graag er duidelijk bij vermelden: voor- en achternaam 
kind(eren), groep en locatie. Bij voorbaat dank! 
 
Traktatiebeleid  
Vanaf maandag 31 augustus mogen jarige leerlingen weer trakteren. We willen u er wel op 
wijzen dat de traktatie voorverpakt (dit betekent dat het in de fabriek verpakt) moet zijn. Wij 
zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd aansluit bij ons Lekker Fit!-beleid. Zodra de 
maatregelen dit toelaten, zullen wij het beleid wijzigen.  
 
Controle op luizen en neten  
Gezien de maatregelen is het niet mogelijk om de leerlingen op school te controleren op 
luizen en/of neten. Zou u als ouder zelf uw kind(eren) hierop willen controleren. Indien nodig 
verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie. 
 
Belangrijke data  

 Maandag 7 september : Start LTU voor de groep 3 t/m 8 

 Vrijdag 18 september  : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 Week 38   : De leerkrachten nemen telefonisch contact op                          

                                                      (of via Microsoft Teams) met alle ouders voor een   

                                                      kennismakingsgesprek op afstand. 

 Woensdag 30 september : Start Kinderboekenweek 
 Vrijdag 9 oktober  : Afsluiting Kinderboekenweek  
 Donderdag 15 oktober : Schoolfotograaf  
 Maandag 19 oktober  : Start herfstvakantie  

 
Website 
Graag wil ik u verwijzen naar onze website. Wij besteden hier veel aandacht aan zodat u op 
de hoogte blijft over de school en natuurlijk uw kind(eren).  
www.denieuwhaven.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het hele team van  
De Nieuwe Haven,  
 
Marja van Driel & Bianca Beverwijk 
Directie
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