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Nieuwsbrief 8

december 2020

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 8e nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Wanneer het noodzakelijk is zullen wij
naast de nieuwsbrieven belangrijke informatie in aparte berichten via Social Schools
verspreiden.
Sinterklaasfeest
Vandaag was een drukke, gezellig en super leuke dag! Helaas is Sinterklaas thuis aan het
werk dus kon hij niet komen op school, maar de pieten zijn natuurlijk wel geweest! Wat een
gezelligheid in alle klassen! In de groepen 5 t/m 8 hebben de leerlingen surprises voor elkaar
gemaakt met mooie gedichten, zie foto’s. Wij denken dat de leerlingen vol verhalen
thuiskomen!

Kerstviering
Donderdag 17 december vieren wij van 8:20 tot 14:00 uur ons kerstfeest. Door de coronamaatregelen zal het in aangepaste, maar niet minder feestelijke, vorm plaatsvinden.
We vieren het allemaal in ons eigen lokaal met als hoogtepunt onze kerstlunch. Hiervoor
mag iedereen zijn/ haar mooiste kerstoutfit aantrekken.
School verzorgt een corona-proof voor- en nagerecht. We willen u vragen om voor uw eigen
kind een feestelijk hoofdgerechtje (hopelijk het lievelingsgerecht van uw kind) te
maken/bakken/koken.
Wilt u de naam van het gerecht invullen op de menukaart die uw kind mee naar huis krijgt?
Dan graag de menukaart weer mee teruggeven naar school waar deze nog feestelijk
versierd gaat worden.
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Leertijduitbreiding
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
Traktaties op school
Hierbij nogmaals een oproep omtrent de traktaties. Alle leerlingen mogen natuurlijk hun
verjaardag vieren op school! Dat vinden wij heel erg belangrijk. Maar in verband met Corona
mogen wij geen zelfgemaakte etenswaren als traktatie uitdelen aan de leerlingen. Alleen
voorverpakte artikelen mogen getrakteerd worden. Wilt u hierop letten?

Schoolfonds
Bedankt voor alle betalingen die de afgelopen week zijn binnengekomen!
Voor de andere ouders nog een reminder:
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 dit schooljaar
niet te betalen, maar het mag natuurlijk wel.
Uw kind(eren) ophalen onder schooltijd
Wij geven nooit zomaar onze leerlingen mee onder schooltijd. Als u uw kind(eren) onder
schooltijd komt ophalen dient u dit van tevoren aan te geven bij de groepsleerkracht en/of via
de conciërge. Wij hopen op uw begrip en medewerking.
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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!
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
Corona
In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom (02-12-2020) voor kinderen van 0 t/m groep 8.
Op school wassen wij nog steeds onze handen en desinfecteren wij onze handen
regelmatig. De ramen en deuren staan zoveel mogelijk open om de ventilatie in de
gebouwen zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Belangrijke data:
• Donderdag 17 december
• Vrijdag 18 december
• Ma 21 december t/m vr 1 januari
• Maandag 4 januari 2021
• Maandag 18 januari 2021
• Vrijdag 19 februari 2021

: geen LTU i.v.m. Kerstviering
: Alle leerlingen zijn vrij
: Kerstvakantie
: Eerste schooldag van het jaar 2021!
: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
: 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

