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september 2020

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Informatie met betrekking tot Coronamaatregelen
Er zijn inmiddels alweer drie schoolweken verstreken.
Wij merken helaas dat onder ons personeel een toename te zien is van het aantal
medewerkers wat zich moet laten testen en hierdoor dus niet op school aanwezig kan zijn.
Wij stellen alles in het werk om dit intern op te lossen. Helaas zijn onze mogelijkheden niet
onbeperkt. Wij hopen op uw begrip als wij vragen om uw kind(eren) thuis te houden wanneer
onze bezetting niet meer toereikend is.
Wij zullen de komende tijd ook te maken krijgen met besmettingen onder personeel, ouders
en leerlingen. De communicatie m.b.t. besmettingen verloopt volgens het protocol van de
GGD met inachtneming van de wet op de privacy en de AVG.

Bij een besmetting van een persoon die binnen de school aanwezig is geweest (medewerker
of leerling) zullen wij u in overleg met de GGD en ons schoolbestuur en met in acht neming
van de AVG-regelgeving informeren.
Bij een besmetting van een ouder/verzorger/oppas die niet binnen de school is geweest,
adviseren wij u ons te informeren, wij zullen hierover, zoals het beleid van de GGD
voorschrijft, niet communiceren.
Mocht u vragen hebben wat betreft het Coronavirus dan kunt u contact opnemen met het
landelijk nummer 0800-1351.
Mochten we meer informatie ontvangen van bijvoorbeeld de GGD die voor u relevant is dan
zullen wij u hierover ook direct informeren.
Heeft u andere vragen of maakt u zich zorgen dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken
op telefoonnummer 010-4854392 of directie@denieuwehaven.eu
Nogmaals vragen wij om uw kind thuis te houden als het corona gerelateerde klachten heeft.
In de bijlage vindt u de ‘Beslisboom’ die u en ons helpt de juiste keus hierin te maken.
We willen u hierbij alvast bedanken voor uw begrip en medewerking. Het is een spannende
en onzekere tijd, waarin we als schoolorganisatie binnen de mogelijkheden die we hebben
samen met u het beste willen voor onze kinderen.
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Leertijduitbreiding
We hebben alweer 2 weken LTU achter de rug.
Heeft u vragen over de lessen of zijn er problemen met ophalen? Dan kunt u contact
opnemen met Samantha Rodrigues van You Talent.
Telefoonnummer: 06-28862881 of via de mail: samantha@you-talent.nl
Schoolfonds
Graag ontvangen wij van u het schoolfonds. Deze vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind
heeft de school o.a. nodig om diverse festiviteiten voor de kinderen te organiseren. Denk
hierbij aan Sinterklaas, Pasen, Kerst, afscheidsmusical groep 8, sportdagen en schoolreis.
Ook wordt het openbaar vervoer voor de kinderen hiermee betaald. U kunt het schoolfonds
op de volgende manieren betalen:
- Via internetbankieren:
NL78ABNA0613724461
Vereniging van Schooladministratie
R’dam-Zuid De Nieuwe Haven t.a.v. schoolfonds <naam/namen leerling(en) en
de groep van uw kind.
- Contant bij de conciërges. U kunt ook gespreid betalen!

!!LET OP: heeft u vorig jaar het hele schoolfonds al betaald dan
mag u ervoor kiezen dit jaar niet te betalen!!

Contactgegevens (herhaling)
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
Wilt u er duidelijk bij vermelden:
voor- en achternaam kind(eren), groep en locatie.
Bij voorbaat dank!
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Belangrijke data
 Vrijdag 18 september
 Week 38







Woensdag 30 september
Vrijdag 9 oktober
Donderdag 15 oktober
Week 42
Maandag 19 oktober

: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
: De leerkrachten nemen telefonisch contact op
(of via Microsoft Teams) met alle ouders voor een
kennismakingsgesprek op afstand.
: Start Kinderboekenweek
: Afsluiting Kinderboekenweek
: Schoolfotograaf
: Kamp/ werkweek groepen 8
: 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

