
Overzicht vrije dagen schooljaar 2021-2022

Studiedag vr 17 sept. 2021

Studiedag vr 8 oktober 2021

Herfstvakantie ma 18 okt. t/m vr 22 okt. 2021

Kerstvakantie vr 24 dec. 2021 t/m                 
vr 7 jan. 2022 

Studiedag ma 21 februari 2022

Voorjaarsvakantie ma 28 feb. t/m vr 4 mrt. 2022

Goede vrijdag en pasen vr 15 apr. t/m ma 18 apr. 2022

Meivakantie (incl. 
Koningsdag en 
Bevrijdingsdag)

ma 25 april t/m vr. 6 mei 2022

Hemelvaart do 26 mei 2022

Vrije dag vr 27 mei 2022

2e Pinksterdag ma 6 juni 2022

Zomervakantie vr 8 juli t/m vr 19 aug. 2022

Tot 12.00u les, leerlingen zijn ’s middags vrij:

Sinterklaasviering vr 3 dec. 2021

Laatste ochtend do 7 juli  2022

Tot 14.00u les GEEN LTU (Leertijduitbreiding)

Eerste en laatste schoolweek

do 23-12-2021 i.v.m. Kerstviering 

Informatiefolder 
2021-2022 

‘De Nieuwe Haven’ 
school voor christelijk basisonderwijs

Ouderbijdrage/Schoolfonds 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen 
PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer. 
Schoolactiviteiten gaan gewoon door en worden 
betaald door ons PCBO-schoolbestuur. Zo 
houden we onderwijs toegankelijk voor 
iedereen. 

Voor- en naschoolse opvang (BSO) 
De Nieuwe Haven heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met KindeRdam. 
Zij verzorgt voor de kinderen de voor- en 
naschoolse opvang. De afdeling 
‘Sjakie’ (KindeRdam), voor buitenschoolse 
opvang van kinderen van 4-12 jaar, is gevestigd 
op locatie IKC.

Hoofdgebouw 
Adres  : Nassauhaven 433  
     3071 JJ Rotterdam 
Telefoon  : 010 4854392  
E-mail  : directie@denieuwehaven.eu 
Website  : www.denieuwehaven.eu 
Rek. nr.  : NL78ABNA0613724461 

Locatie Noordereiland 
Adres  : Prins Hendriklaan 22 3071 LE  
Telefoon  : 010 4123274   

Locatie IKC (groepen 1, 2 en 3) 
Adres  : Nassauhaven 180 3071 JK 
Telefoon  : 010 4852615

Bent u tevreden? Vertel het anderen! 
Bent u ontevreden of heeft u goede ideeën? 

Vertel het ons!



Schooltijden ‘De Nieuwe Haven……samen 
voor een kansrijke toekomst’ 

Ons motto: 
‘De Nieuwe Haven….. samen voor een kansrijke 
toekomst.’ 
Ieder kind/ mens is uniek op deze wereld en  is 
welkom op De Nieuwe Haven. Ons doel is het beste 
in ieder kind naar boven te halen!

Welkom op basisschool De Nieuwe Haven! 
In deze informatiefolder vindt u alles in een 
notendop over onze school.  
Naast deze folder is er een schoolgids aanwezig. 
Hierin staat uitvoerig beschreven hoe wij op De 
Nieuwe Haven onderwijs geven, welke hulp kinderen 
kunnen ontvangen, welke procedures en afspraken 
er op school zijn etc. U kunt de schoolgids vinden op 
onze website: www.denieuwehaven.eu 

De nieuwsbrief ontvangt u digitaal via Social 
Schools, waarvoor u een activeringscode ontvangt. 

Met LTU (= Leertijduitbreiding) leggen we een 
accent op rekenen, taal en lezen, waarbij we elk 
uniek kind op een zo hoog mogelijk niveau willen 
brengen. 
Daarbij worden vele andere vakken gegeven en veel 
sport. We maken het plezierig en gezellig voor 
iedereen. 
 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om even bij ons binnen te 
lopen om een afspraak te maken. U bent van harte 
welkom! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team, 

Marja van Driel & Bianca Beverwijk 
Directie De Nieuwe Haven 

Welkom!

Groepen 1 & 2

Maandag 08.20u - 14.00u

Dinsdag 08.20u - 14.00u

Woensdag 08.20u - 14.00u

Donderdag 08.20u - 14.00u

Vrijdag 08.20u - 14.00u

Groepen 3 t/m 8 LTU

Maandag 08.20u – 14.00u 14.00u – 15.30 u

Dinsdag 08.20u – 14.00u 14.00u – 15.30 u

Woensdag 08.20u – 14.00u

Donderdag 08.20u – 14.00u Hoofdlocatie en 
IKC: 
14.00u – 15.30 u

Vrijdag 08.20u – 14.00u Noordereiland: 
14.00u - 15.30u


