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Februari 2021

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 12e nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Gelukkig mochten wij afgelopen
dinsdag weer alle leerlingen verwelkomen bij ons op school. Wat zijn wij blij om weer fysiek
les te geven! Wanneer het noodzakelijk is zullen wij naast de nieuwsbrieven belangrijke
informatie in aparte berichten via Social Schools verspreiden.
Belangrijk
De studiedag die gepland stond op vrijdag 19 februari zal NIET doorgaan. De kinderen
hebben dus gewoon les op vrijdag 19 februari om daarna van de voorjaarvakantie te kunnen
gaan genieten: Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021.

Toetsen
Wij zijn druk bezig om de leerlingen te toetsen op school. Dit gebruiken wij als startpunt. Na
de toetsen weten wij waar we extra aandacht aan moeten besteden. Alle gegevens van de
toetsen worden met u gedeeld. U hoort hier spoedig meer over.
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 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
Buitenspelen
Er zal maar 1 groep per keer naar buiten gaan om gebruik te maken van de verschillende
pleinen waardoor er geen vermenging kan plaatsvinden. Dus binnen zullen zij direct naar
hun eigen lokaal gaan en daar blijven.
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Bewegingsonderwijs/ gym
De gymzalen zijn in onze gemeente nu nog gesloten. De komende periode zullen de
vakdocenten voor de kinderen allerlei activiteiten buiten organiseren. Komt hier verandering
in dan laten wij u dat weten.
Zwemonderwijs
Het zwemonderwijs gaat voorlopig niet door. De zwembaden zijn gesloten.
LTU (leertijduitbereiding)
Dit zal zeker tot aan de voorjaarvakantie niet doorgaan.
Mochten de maatregels versoepelen zodat we weer wat meer mogen op en in de school dan
houden wij u natuurlijk op de hoogte via Social Schools.
Afstand houden
Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Bij leerlingen onderling
en tussen leerlingen en personeel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Met kinderen
van groep ½ is dat ook niet haalbaar. Vanaf groep 3 houden wij daar wel rekening mee.
Om ervoor te zorgen dat wij zo lang mogelijk open kunnen blijven, geldt bij ons de regel,
maximaal 2 volwassene in een groep/ klaslokaal.
Ondersteuning van ambulante medewerkers en externen.
Dat kan voorlopig niet uitgevoerd worden, mits het uiterst noodzakelijk is. Deze maatregel is
vanwege verhoogd risico op besmetting en daardoor een grote kans op de
quarantainemaatregel, die wij natuurlijk willen vermijden.
Hygiëne, handgel en mondkapjes
Wij handhaven de afspraken rondom hygiëne conform de RIVM-regels. In ieder klaslokaal
zijn daarvoor desinfecterende middelen aanwezig. Kinderen wassen hun handen bij
binnenkomst, voor het eten en drinken en natuurlijk na het toiletbezoek. Onderwijspersoneel
dat lesgeeft mag een mondkapje of spatscherm (face-shield) dragen. Dit is niet verplicht.
Wij vragen u, n.a.v. het dingend advies van het RIVM, leerlingen van de bovenbouw in de
gangen een mondkapje te laten dragen, wanneer zij geen afstand kunnen houden tot
leerlingen uit andere klassen. Dat is met name met het naar binnen- en buitengaan. In de
klas hoeft geen mondkapje gedragen te worden.
Ventilatie
De ramen en deuren van de lokalen staan zoveel mogelijk open, waardoor het nu door het
winterweer soms best fris kan worden. Wilt u ervoor zorgen dat alle kinderen warm zijn
aangekleed en misschien een vest of dikke trui meenemen naar school?
Trakteren
Trakteren bij een verjaardag mag, maar alleen gekochte voorverpakte traktaties. Het feestje
wordt alleen in eigen groep gevierd en de kinderen mogen voorlopig niet de klassen rond.
Naar school tijdens corona
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor
kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben
gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus,
verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje
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gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels
aangescherpt of versoepeld. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden
bepaald of een (verkouden) kind naar de basisschool mag, zie bijlage van deze Social
Schools. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de
basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Kinderen mogen dus met (lichte)
verkoudheidklachten NIET naar school. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en
goedgekeurd.
Even voor alle duidelijkheid: Wij zullen op geen enkele manier kinderen zelf (laten)
testen!
Ziekmelden
De basisafspraak is: kinderen met koorts die hoestklachten hebben blijven thuis. Zie ook de
richtlijnen RIVM. Zie ook de beslisboom: die zit in de bijlage. Kind met Corona? Heeft uw
kind klachten die bij Corona kunnen horen, laat dan uw kind testen. Meld dit gelijk aan
school. Is uw kind negatief getest, dan laat u ons dat weten en kan uw kind weer naar
school. Is uw kind positief getest, dan laat u dat direct de school weten. Dan zullen alle
kinderen van de groep in quarantaine moeten. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen van
kracht t.o.v. de vorige openstelling van de scholen. Bij een besmetting in de groep gaat de
hele groep, inclusief de bij de groep betrokken leerkrachten, 10 dagen in quarantaine. Op
deze manier wordt het risico op besmetting van de leerlingen en leerkrachten in én buiten
deze groep direct gestopt. Indien u dit wenst kan uw kind volgens de richtlijn van de GGD na
5 dagen quarantaine getest worden en bij een negatieve testuitslag weer direct naar school.
De ouder/verzorger bepaalt of en wanneer het kind getest wordt, een beslissing die wij te
allen tijde zullen respecteren.
Namens het hele team van
De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

