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April-mei 2021

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 18e nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Wanneer het noodzakelijk is zullen
wij naast de nieuwsbrieven belangrijke informatie in aparte berichten via Social Schools
verspreiden.
Vakantieprogramma mei
Vanaf 3 mei t/m 14 mei organiseert YOU Talent samen met partners weer het
vakantieprogramma in de wijk Feijenoord. Dit keer buiten op de pleinen vanwege de
maatregelen. Voor deze editie hebben wij het advies van de Kinderraad Feijenoord
gevraagd. Zij hebben samen vergaderd en het programma bedacht. Het programma zit vol
met leuke sportactiviteiten, bijvoorbeeld een voetbaltoernooi maar ook acties voor de
bewoners. Op vrijdag 14 mei is er een leuke afsluiting van het programma met
springkussens en een stormbaan bij YOU Talent op het binnenterrein. Daarvoor zijn er
beperkte bandjes te verkrijgen, dus wees op tijd erbij. Vol=vol.
samantha@you-talent.nl of bel: 06 28862881

Iep toets groep 8
Afgelopen week was spannend voor groep 8. De leerlingen van de groepen 8 hebben hun
eindtoets gedaan. Super gedaan kanjers!

Koningsspelen en Koningsdag
Op maandag 26 april doen de groepen 3 t/m 8 mee aan de Koningsspelen. Alle leerlingen
en juffen/meesters mogen in het oranje, rood, wit, blauw naar school komen. We gaan er
een hele leuke, gezellige, maar vooral sportieve dag van maken! We gaan lekker veel
bewegen, er is een grote quiz via livestreams en alle locaties doen mee, knutselen, dansen
en we gaan kijken naar de Koning en zijn gezin, etc. Allemaal Corona-proof natuurlijk!
LTU gaat gewoon door deze dag en zij zullen ook aansluiten bij de Koningsspelen.
Alle kleuters (groepen 1/2) hebben vandaag op vrijdag 23 april al meegedaan aan de
Koningsspelen en dat was een groot succes!
Let op: Alle leerlingen zijn VRIJ op Koningsdag dinsdag 27 april.
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 om teleurstelling te
voorkomen? Alvast bedankt!

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
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
Mondkapjes
Wij merken nog steeds dat veel kinderen een mondkapje vergeten in de bovenbouw.
Aangezien we veel besmetting hebben (gehad) de afgelopen periode willen wij u met klem
vragen om te zorgen dat de kinderen een mondkapje bij zich hebben! Tip: zorg dat uw
kind(eren) een extra mondkapje bij zich hebben in hun schooltas.

Schoolmaatschappelijk werk
Mocht u vragen hebben en of hulp, neem dan gerust contact met Esther op.
SMW is te bereiken op telefoonnummer 06 28912367 of via de mail:
smw@denieuwehaven.eu
Vakantierooster en vrije dagen 2021
Koningsdag
Di 27-04-2021
Meivakantie (incl. bevrijdingsMa 03-05-2021
t/m
Vr 14-05-2021
dag en Hemelvaartsdag)
2e Pinksterdag
Ma 24-05-2021
Zomervakantie
Vr 16-07-2021
t/m
Vr 27-08-2021
Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Voor overige informatie, zie onze website: https://denieuwehaven.eu/
Houd uw Social Schools goed in de gaten voor extra informatie omtrent uw kind(eren) of
groep(en).
Namens het hele team van De Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

