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De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 11e 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 (herhaling)
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
06-28912367 of via de mail: smw@denieuwehaven.eu
Jeugdkrant Jong 010
Een bericht van onze burgermeester vindt u in de bijlage van deze Social Schools.
Rijksoverheid
Informatie over onderwijs op afstand t/m 7 februari vindt u in de bijlage van deze Social
Schools.
Informatie van de leerkrachten
Wilt u eerst samen met uw kind(eren) de berichten op SS, filmpjes/ instructies bekijken en
daarna kunnen de kinderen aan het werk.
In de hogere groepen krijgen de leerlingen online instructie via teams van hun
groepsleerkracht(en), na de instructie kunnen de leerlingen aan het werk. Zet ‘m op!
App Social Schools
Wilt u de app van SS op uw telefoon (of laptop/computer) zetten en lukt het niet? Heeft u
hulp nodig? Onze ouderbetrokkenheidsmedewerker Gulay Batbay staat voor u klaar!
Voortgang lock-down
Volgende week zijn we nog gesloten. Op dinsdag 2 februari 2021 staat er weer een
persconferentie in de agenda. Wij hopen dat de minister ons gaat vertellen dat de
basisscholen weer open mogen. Wij wensen natuurlijk 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!
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