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De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 10e nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Wanneer het noodzakelijk is zullen
wij naast de nieuwsbrieven belangrijke informatie in aparte berichten via Social Schools
verspreiden.
Andere contactgegevens?
Wilt u, indien er veranderingen zijn in uw adres-/ contactgegevens vooral uw emailadres,
telefoonnummer, deze z.s.m. doorgeven bij de conciërge van de locatie of de
leerkracht(en) van uw kind(eren)? Wij lopen er (nog steeds) met regelmaat tegenaan dat wij
verkeerde/ oude telefoonnummers in ons bestand hebben staan. Eventuele wijzigingen kunt
u uiteraard ook per mail doorgeven: n.degroot@denieuwehaven.eu
Alvast bedankt!
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
Noodopvang
Met alle begrip voor de moeilijke situaties die thuis kunnen ontstaan tijdens de sluiting van
de school, wil ik u het volgende laten weten. Sommige ouders vragen ons waarom er op De
Nieuwe Haven, onderdeel van bestuur PCBO, gemeld werd, dat bij een Noodopvang
aanvraag 2 ouders een vitaal/cruciaal beroep moeten hebben. Ouders lieten ons weten dat
op de site van de overheid staat dat het ook aangevraagd kan worden als het maar 1 ouder
betreft. Dit staat los van een 1 oudergezin waarvan die ene ouder een beroep heeft dat valt
in de cruciale sector.
Binnen Rotterdam is een gezamenlijk regieteam opgericht en wel: Communiqué 15 van het
Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs Dit
Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Gemeente
Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de
Besturen van de kinderopvang, komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de
gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.
Het Regieteam heeft het volgende besproken:
Noodopvang - Er is noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan beide
ouders een cruciaal beroep hebben, of de alleenstaande ouder een cruciaal beroep heeft.
De school bepaalt welke kinderen als kwetsbaar worden gezien. Onder schooltijd verzorgt
de school de noodopvang, na schooltijd de kinderopvangorganisatie voor ouders met een
contract. Als een van de ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om
zelf de opvang van de kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunnen deze ouders de
school verzoeken om noodopvang. De school zal doen wat mogelijk is. De noodopvang van
kinderen waarvan slechts één ouder een cruciaal beroep heeft, mag echter niet ten koste
gaan van het afstandsonderwijs en van de noodopvang van kwetsbare kinderen en van
kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. De school zal dus steeds een
afweging maken op basis van de hoeveelheid ‘noodzakelijke’ noodopvang, de realisatie van
afstandsonderwijs en de beschikbare capaciteit.
Binnen De Nieuwe Haven zitten wij momenteel op ongeveer 35 kinderen in de noodopvang
per dag. Daarvan zijn ongeveer 50% van de kinderen bij ons op ons initiatief (dat verschilt in
het aantal dagen per week).

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
Dat houdt in dat de andere 50% de noodopvang van kinderen betreft waarvan beide ouders
of 1 ouder, in het geval van een 1 ouder gezinssituatie, door ons worden opgevangen.
U kunt ons alleen nog benaderen als er echt sprake van een noodsituatie is. U kunt ons dan
bereiken via de directiemail, dat is de enige manier waarop een aanvraag in behandeling
genomen wordt (directie@denieuwehaven.eu).
Voortgang lockdown
Volgende week zijn we nog gesloten. Wij zijn net als u erg benieuwd wat ons verteld gaat
worden morgen op dinsdag 12 januari 2021 door de minister-president. Wij wensen dat we
weer open mogen voor de kinderen, u en onszelf. Na de persconferentie zullen wij u
informeren over ‘Hoe nu verder’.
Houd vol! Onze complimenten voor alle leerlingen en ouders. Heeft u vragen? Neem dan
contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Social Schools. We moeten het
samen doen!
Namens het hele team van
De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

