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september 2021

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze 2e oudernieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Alle belangrijke data
m.b.t. het schooljaar vindt u op onze website en in de kalender van Social Schools.
Kennismakingsgesprekken (KMG)
U kunt zich inschrijven (in Social Schools) voor een kennismakingsgesprek met de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Heeft u dit nog niet gedaan? Dit kan nog tot 14
september 19.00 uur. We hopen u allen te zien, natuurlijk met inachtneming van de
RIVM maatregelen.
Rotterdamse Munt
Bij Rotterdamse Munt kun je weer op Expeditie in de stadsnatuur. Deze nazomer en
herfst gaan we de buurt in.
Stadsnatuur is overal, het is maar hoe je kijkt! En waar nog geen mooie, leuke,
groeiende en bloeiende stadsnatuur te vinden is… daar gaan we aan de slag. Dat
begint met fantaseren.
Doe je mee? Elke woensdag een nieuw avontuur. We beginnen om 14 uur.
Superleuk dat jij ook meedoet! Meer informatie vind je op de
website https://www.rotterdamsemunt.nl/voor-kids/ Daar kun je je ook aanmelden.

Corona informatie
Voor informatie over corona op school verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl
Informatie voor ouders, scholieren en onderwijs.
LTU
De eerste week leertijduitbreiding zit erop. De meeste lessen zijn goed verlopen,
maar we moeten sommige lessen/activiteiten hier en daar nog een beetje bijstellen.
Mocht u vragen hebben over LTU dan kunt u mailen of bellen naar Samantha
Rodrigues van You Talent.
Tel. 06- 14205 836 of mail: samantha@you-talent.nl
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Pleegouders gezocht
Misschien ziet u in uw gezin wel mogelijkheden, of zijn er mensen in uw omgeving
die nadenken over het pleegouderschap. Er zijn de komende maanden
informatieavonden op het kantoor van Timon in
Rotterdam met de RIVM-regels in acht nemend.
De avonden beginnen 19.45 uur
• 7 oktober
• 25 november
• 9 december

U kunt zich aanmelden voor een informatieavond via www.deeljethuis.nl. Daarnaast
kunt u zich op deze site aanmelden voor de maandelijkse online informatieavond.
Namens Linda van der Burgh
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag
l.van.der.burgh@timon.nl
06-81877567
Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers/leerlingen,
Mijn naam is Chelsea van der Kubbe. Ik ben 22 jaar oud en
woon in Rotterdam. Momenteel ben ik vierdejaars Pabo
studente. Dit schooljaar zal ik het eerste halfjaar aanwezig
zijn op de woensdagen en donderdagen in de klas
van juf Sanne op het IKC. Vanaf het tweede halfjaar
zal ik mijn afstudeerstage gaan starten in de klas van
juf Sanne. Ik kijk enorm uit naar dit schooljaar.
Groeten, Juf Chelsea
Contactgegevens
Wilt u, indien er veranderingen zijn in uw adresgegevens, 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 nog verkeerde telefoonnummers in ons bestand hebben
staan. Eventuele wijzigingen kunt u uiteraard ook per mail doorgeven:
n.degroot@denieuwehaven.eu Graag er duidelijk bij vermelden: voor- en achternaam
kind(eren), groep en locatie. Bij voorbaat dank!
Handhaving
Er zijn klachten gekomen van auto’s op de stoep en elektrische steppen op het
schoolplein. Wilt u lopen op de stoep en op onze schoolpleinen om het zo veilig
mogelijk te maken voor iedereen?
Let op: politie en handhaving gaan streng controleren. Zorg dat u geen boete krijgt!
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Website
Graag wil ik u verwijzen naar onze website. Wij besteden hier veel aandacht aan
zodat u op de hoogte blijft over de school en natuurlijk uw kind(eren).
www.denieuwhaven.eu
Studiedag 8 oktober
Het PCBO (ons bestuur) bestaat 125 jaar! Daarom hebben wij een
bestuurs(studie)dag op vrijdag 8 oktober en zijn alle leerling op vrijdag 8 oktober vrij!

Belangrijke data
• Wo 15 en do 16 september
• Vrijdag 17 september
• Ma 20 t/m 24 september
• Woensdag 6 oktober
• Vrijdag 8 oktober
• Donderdag 7 oktober
• Vrijdag 15 oktober
• Maandag 18 oktober

: Kennismakingsgesprekken
: Studiedag, alle leerlingen zijn VRIJ
: LekkerFit week
: Start Kinderboekenweek
: School dicht i.v.m. bestuursdag VRIJ
: Schoolfotograaf
: Afsluiting Kinderboekenweek
: Start herfstvakantie

Namens het hele team van de Nieuwe Haven,
Marja van Driel & Bianca Beverwijk
Directie

