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Nieuwsbrief 7

November 2020

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij ontvangt u onze 7e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Wij houden ons streng aan de regels die gelden voor Nederland. De leerlingen moet
regelmatig hun handen desinfecteren en/of wassen hun handen. We houden afstand van
elkaar ook al is dit soms erg moeilijk. De ramen en deuren zijn geopend in de school ook al
is het dan soms erg koud (neem een extra trui/vest mee!) We merken echter dat het steeds
moeilijker wordt om alle groepen te bemannen, maar wij doen ons best. Houd er rekening
mee dat we groepen naar huis moeten sturen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Schooltandarts
Het is inmiddels alweer een half jaar geleden dat de kinderen zijn opgehaald voor de
controle bij Sanakids de schooltandarts. Daarom komt de schooltandarts vanaf maandag 7
december de kinderen weer willen ophalen op school. Dit geldt alleen voor de leerlingen die
geregistreerd staan bij Sanakids. De kinderen worden uit de klas gehaald en met een busje
naar de praktijk op het Noordereiland gebracht. Hier krijgen zij de tandenpoets les, de
controle, een eventueel noodzakelijke behandeling(en) of gebitsreiniging en de fluoride.
Hierna worden de leerlingen weer terug naar school gebracht.
Tevens krijgen zij, naast een cadeautje en tandenborstel, een brief mee waarop vermeld
staat wat er is gebeurd en wat er eventueel nog moet gebeuren.
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Indien er nog een behandeling nodig is waarbij geen ouder aanwezig hoeft te zijn, zal de
tandarts het betreffende kind nogmaals ophalen. Bijlages bij de oudernieuwsbrief:
- Brief voor de ouders over het ophalen (alleen voor ouders die hun kind(eren) bij Sanakids
hebben ingeschreven)
- Inschrijfformulier (inschrijven kan ook makkelijk via sanakids.nl)

Leertijduitbreiding
We merken dat er veel leerlingen tijdens de LTU een afspraak met externen hebben. Wij
willen u vragen om deze afspraken, zoveel mogelijk, na 15:30 uur te plannen. LTU is
verplichte lestijd! Wij zijn verplicht om veelvuldig verzuim door te geven aan onze
leerplichtambtenaar.
Heeft u vragen over de lessen of zijn er problemen met bijvoorbeeld ophalen? Dan kunt u
contact opnemen met Samantha of Linde van You Talent.
Samantha op dinsdag en vrijdag: 06-28862881 of samantha@you-talent.nl
Linde op maandag en donderdag: 06-24973869 of linde@you-talent.nl
Sinterklaasfeest (herhaling)
Natuurlijk vieren wij op school het Sinterklaasfeest, maar helaas wel in een aangepaste
versie conform de regels van het RIVM. Donderdag 12 november hebben de groepen 5 t/m 8
lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. Deze kinderen kopen een cadeau voor maximaal
€5,00. Dit verpakken ze in een surprise. Dinsdag 1 december moeten ze de surprise
meenemen naar school in een vuilniszak, want het is een verrassing natuurlijk! Afgelopen
dinsdag 17 november hebben we bezoek gehad van de rommelpieten. Wat was het een
enorme rommel in de school! Gelukkig hebben alle leerlingen goed geholpen met opruimen
en was de school heel snel weer netjes.
Vrijdag 4 december vieren we met z’n allen het Sinterklaasfeest op school/ in de klas.
Let op: alle kinderen zijn om 12.00 uur uit (zoals aangegeven in de jaarplanning).
Samen maken wij er een TOP feest van!!!

Oudernieuwsbrief De Nieuwe Haven
pc basisonderwijs

Loc. hoofdgebouw: Nassauhaven 433 3071JJ 010- 4854392
Loc. IKC: Nassauhaven 180 3071 JK 010- 4852615
Loc. Noordereiland: Pr. Hendriklaan 22 3071LE 010- 4123274
Schoolfonds
Uit onze administratie is gebleken dat nog heel veel ouders het schoolfonds nog niet
hebben betaald. Deze ouders krijgen hier binnekort een aparte brief over.
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.
- Of contant bij de conciërges.
Let op: heeft u vorig jaar het hele schoolfonds al betaald, dan hoeft u dit schooljaar niet te
betalen, maar het mag natuurlijk wel.
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
Duidelijk erbij vermelden: voor- en achternaam kind(eren), groep en
locatie. Bij voorbaat dank!
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 SMW op. SMW is te bereiken op telefoonnummer 0628912367 of via de mail: smw@denieuwehaven.eu
Belangrijke data:
 Vrijdag 4 december
 Donderdag 17 december
 Vrijdag 18 december
 Ma 21 december t/m vr 1 januari
 Maandag 18 januari

: 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.denieuwehaven.eu
Namens het hele team van De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

