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De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij ontvangt u onze 5e nieuwsbrief. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te
houden over de school en de algemene zaken. De leerkrachten houden u op de hoogte over
de groepen van uw kind(eren).
Leertijduitbreiding
Wij merken dat steeds meer leerlingen worden afgemeld voor de LTU. We willen u erop
wijzen dat de LTU verplicht is voor alle leerlingen mits er aparte afspraken zijn gemaakt.
Dokter en tandartsafspraken graag zoveel mogelijk na half 4. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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.
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 hoeft u ervoor dit jaar
niet te betalen!
Contactgegevens (herhaling)
Wilt u, indien er veranderingen zijn in uw adres-/ contactgegevens, 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!
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Schoolmaatschappelijk werk
We leven op dit moment (nog steeds) in een bizarre wereld. Veel staat er op zijn kop. U kunt
nu niet overal zomaar terecht voor hulp. Dat is erg vervelend. Mocht u vragen hebben en of
hulp, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op telefoonnummer
06-28912367 of u kunt mij mailen: smw@denieuwehaven.eu
Ik kan dan samen met u bekijken waar ik u mee kan helpen! Groet Esther B.
Schoolverpleegkundige
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht
kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en
ondersteuning.
Wat doet een schoolverpleegkundige? Een schoolverpleegkundige voert verpleegkundige
handelingen uit, begeleidt en verzorgt leerlingen volgens het handelingsplan. Zij is daarnaast
betrokken bij het inventariseren van de zorgbehoefte van leerlingen.
Mevrouw Nicole de Hoogd is aan onze school verbonden als schoolverpleegkundige. Haar
emailadres is: n.de.hoogd@cjgrijnmond.nl
werkdagen: maan-, dins-, donder- en vrijdag.

Coronamaatregelen
In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom. Wij blijven doorgaan met extra handen wassen
op school, goed schoonmaken en natuurlijk goed ventileren. De ramen en deuren van de
lokalen staan zoveel mogelijk open voor frisse lucht en ventilatie. Heeft uw kind het koud?
Geef dan een extra vest/trui mee naar school!
Belangrijke data:
 Maandag 19 oktober
 Vrijdag 4 december
 Donderdag 17 december
 Vrijdag 18 december
 Ma 21 december t/m vr 1 januari
 Maandag 18 januari

: Start herfstvakantie
: ivm Sinterklaasviering tot 12.00 uur school
: geen LTU ivm Kerstviering
: Alle leerlingen zijn vrij
: Kerstvakantie
: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

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

