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Februari-maart 2021

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 13e nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Wanneer het noodzakelijk is zullen
wij naast de nieuwsbrieven belangrijke informatie in aparte berichten via Social Schools
verspreiden.
LTU, gymnastiek en zwemlessen
Dit zal in week 9 (1 t/m 5 maart) nog niet van start gaan. Wij houden u op de hoogte over
eventuele veranderingen.
Naar school in Coronatijd
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
gebied. Afhankelijk van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt
of versoepeld. Kinderen mogen dus met (lichte) verkoudheidklachten NIET naar school.
Voor alle duidelijkheid: Wij zullen op geen enkele manier kinderen zelf (laten) testen!

Ziekmelden
Ziekmelden van uw kind(eren) altijd telefonisch door een ouder of verzorger naar de juiste
locatie. De basisafspraak omtrent Corona is: kinderen met koorts die hoestklachten hebben
blijven thuis. Zie ook de richtlijnen RIVM. 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
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.
Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden
U mag uw kind alleen thuishouden als er sprake is van religieuze feestdagen of gewichtige
omstandigheden (altijd de school op de hoogte brengen!). Buiten de schoolvakanties op
vakantie gaan is niet toegestaan. Alleen om zeer dringende redenen kan hiervan worden
afgeweken. Hiervoor dient u d.m.v. een verlofaanvraag altijd toestemming te vragen aan de
directeur van de school. Het verlofformulier is te verkrijgen bij de conciërge van de
school, even bellen naar school en het formulier geven wij mee aan uw kind(eren).
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De volgende regeling is van toepassing bij:
Ernstige ziekte of overlijden
maximaal 4 dagen
Huwelijk van familie
maximaal 2 dagen
Verhuizing
maximaal 2 dagen
Gezinsuitbreiding
maximaal 1 dag
Deze regeling is vastgesteld door de Gemeente Rotterdam. Deze informatie is ook te vinden
op: www.rotterdam.nl/leerplicht. Wij zijn verplicht ons hier ook aan te houden als school.
Programma Voorjaarvakantie
In de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen meedoen aan allerlei leuke activiteiten. In de
bijlage van deze Social Schools vindt u een programma voor onze leerlingen in de
voorjaarsvakantie. Winter games, Feijenoord daagt je uit! Mede mogelijk gemaakt door You
Talent, Skateland, House of Esports, Sport & Cultuur club Feijenoord.
Mondkapjes
Voor alle bovenbouw groepen geldt nog steeds: draag in school een mondkapje. Wilt u
ervoor zorgen dat de kinderen ook daadwerkelijk een mondkapje bij zich hebben? Alvast
bedankt! Alle medewerkers van De Nieuwe Haven dragen ook in het gebouw mondkapjes.
In het lokaal/ de ruimte waar onze medewerkers moeten werken dragen zij geen mondkapje
(dus ook niet tijdens de lessen). Sommige leerkrachten hebben ervoor gekozen om met een
faceshield les te geven. Ook zijn alle lokalen voorzien van een spatscherm. Zo kunnen
leerkrachten veiliger individuele instructie geven.

Voorbeeld faceshield

Voorbeeld spatscherm

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
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Inloop hoofdgebouw
Na de voorjaarvakantie verwachten wij alle leerlingen voor 8.30 uur in de school zodat we
kunnen starten met de lessen. Inloop is dan ook weer van 8.20 tot 8.30 uur.
Rapporten
Op dinsdag 16 maart krijgen alle leerlingen van De Nieuwe Haven de rapporten mee naar
huis. Wij zullen alle data met u delen die wij hebben. Wel willen wij u meegeven dat u de
gegevens moet zien als een startpunt. N.a.v. de data gaan wij vol inzetten om onze
leerlingen weer op een hoger niveau te krijgen. Helaas kunnen wij u nog steeds niet
uitnodigen voor een gesprek. U kunt natuurlijk via Social Schools altijd vragen stellen over
uw kind(eren).
Vakantierooster en vrije dagen 2021
Voorjaarsvakantie
Ma 22-02-2021
e
Goede vrijdag en 2 paasdag
Vr 02-04-2021
Koningsdag
Di 27-04-2021
Meivakantie (incl. bevrijdingsMa 03-05-2021
dag en Hemelvaartsdag)
2e Pinksterdag
Ma 24-05-2021
Zomervakantie
Vr 16-07-2021
Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Tot 12:00 uur les
Donderdag 15-07-2021 i.v.m. start ZOMERVAKANTIE

t/m
t/m

Vr 26-02-2021
Ma 05-04-2021

t/m

Vr 14-05-2021

t/m

Vr 27-08-2021

Tot 14:00 uur les GEEN LTU (leertijduitbreiding)
Eerste en laatste schoolweek van het schooljaar
Wij wensen u allen een hele fijne voorjaarvakantie toe! Wij zien de leerlingen graag weer op
maandag 1 maart 2021. Veel plezier allemaal!
Voor overige informatie over De Nieuwe Haven zie onze website: https://denieuwehaven.eu/
Namens het hele team van
De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

