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De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij ontvangt u onze 3e Nieuwsbrief. Ook in deze verwarrende, soms onduidelijke tijd
proberen wij u zo goed mogelijk te blijven informeren. Wanneer het noodzakelijk is zullen wij
naast de nieuwsbrieven belangrijke informatie in aparte berichten via Social Schools
verspreiden.
Inloop DNH
De afgelopen periode hebben we met elkaar bekeken hoe de afspraken ervaren worden en
hoe we dat met elkaar kunnen optimaliseren. We blijven dit natuurlijk monitoren. Alle
leerlingen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. We willen graag om 8.30 uur starten met de
lessen om zo optimaal gebruik te maken van de lestijd.

Leertijduitbreiding
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
Oudertevredenheidspeiling
In de bijlage vindt u de samenvatting van onze oudertevredenheidspeiling die voor de
zomervakantie is afgenomen. Bedankt voor het invullen en geven van feedback.
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!
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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 Graag er duidelijk bij vermelden: voor- en achternaam van uw
kind(eren), de groep en de locatie. Bij voorbaat dank!
Coronamaatregelen
Vanuit het kabinetsbesluit zijn de volgende regels nog steeds van toepassing:
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.
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.
Leerkrachten hebben inmiddels voorrang voor het testen op COVID-19, daar zijn wij heel blij
mee, want dat houdt in (als de opstartproblemen bij het testen zijn weggewerkt) dat de
kinderen sneller hun leerkracht weer terug voor de groep hebben als blijkt dat de test
negatief is. Verder hebben alle externen die de school betreden een mondkapje voor.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit jaar op donderdag 15 oktober 2020 voor de volgende groepen:
IKC
: 1 t/m 3
Hoofdgebouw
: 1 t/m 8
Noordereiland
: 1 t/m 8
Dit jaar is gekozen voor een zee-achtergrond. Wilt u uw kind daarom geen blauwe kleren
aantrekken? Dan is er de kans dat ze niet goed te zien zijn op de foto.
Dit jaar worden er GEEN broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Dit i.v.m. corona. We willen het
lopen in en tussen de scholen zo veel mogelijk beperken. Ook gaan we dit jaar over op
digitaal bestellen van de foto’s. Verdere informatie hierover volgt nog.
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Belangrijke data:
 Vrijdag 9 oktober
 Donderdag 15 oktober
 Maandag 19 oktober

: Afsluiting Kinderboekenweek
: Schoolfotograaf
: 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

