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Nieuwsbrief

september-oktober 2021

De Nieuwe Haven

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij onze nieuwe 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.
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden of heeft u goede ideeën,
vertel het ons!
Lerarentekort en Corona in schooljaar 2021-2022
Het afgelopen schooljaar hebben we ons een aantal keren tot de ouders en
verzorgers van de leerlingen van onze scholen gericht in het kader van de Covidproblematiek. Opnieuw richten wij ons nu tot u, omdat de omstandigheden in het
onderwijs daar ook nu weer om vragen. We hebben allemaal, maar ook zeker onze
kinderen, veel last gehad van de effecten van Corona.
Gelukkig zien we veel positieve effecten van het weer naar school gaan. We
verwachten nog steeds van u dat u de school goed en tijdig blijft informeren over
Corona-gerelateerde klachten en/of besmettingen in en om de thuissituatie.

Het team doet er alles aan om met elkaar het onderwijs aan ieder kind weer zo goed
mogelijk vorm te geven. Daar zijn we dankbaar voor en heel trots op! Tegelijkertijd
hebben we met elkaar ook een flinke zorg waar we niet omheen kunnen. Die zorg is
het lerarentekort. Het lerarentekort is inmiddels een groot landelijk probleem
geworden. De grootste tekorten doen zich helaas voor in onze regio.
We doen ons best om met beschikbare middelen alle groepen te bemannen, maar
ondanks die extra inzet is de bezetting op De Nieuwe Haven maar nét toereikend.
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, mochten er groepen naar
huis gestuurd moeten worden vanwege geen vervanging. Houd u daarom Social
Schools goed in de gaten. Alvast bedankt voor uw begrip!
Voor informatie over corona op school verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl
Informatie voor ouders, scholieren en onderwijs.
Leertijduitbreiding (LTU)
Mocht u vragen hebben over LTU dan kunt u mailen of bellen naar Samantha
Rodrigues van You Talent. Tel. 06-14205 836 of mail naar: samantha@you-talent.nl
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LekkerFit!
In de bijlage vindt u een praatplaat over LekkerFit! Heeft u vragen over LekkerFit!?
dan kunt u terecht bij Pamela Bakker. We hebben een nieuwe meester voor de
gymlessen, Joeri Schreijer. Welkom in ons team!
Maritiem museum
Woensdag 22 september zijn we met de groepen H6 t/m H8b en D7/8 naar de
‘Optimist on Tour’ geweest bij het Maritiem Museum.
Optimist on Tour is hét rondreizend watersportevenement waar kinderen kunnen
kennismaken met de watersport. Onder begeleiding van gecertificeerde en
enthousiaste instructeurs varen kinderen hun eerste mijlen in een Optimist en gaan
ze kanovaren, suppen of windsurfen. Daarnaast zorgt het Optimist on Tour
Laboratorium, waar kinderen op een speelse manier meer leren over water, voor veel
plezier op én naast het water. Zo komen kinderen op een makkelijke, leuke en
laagdrempelige manier in aanraking met de watersport!
De kinderen zonder zwemdiploma hebben ook hele leuke activiteiten gedaan in het
Maritiem museum, waaronder kennis gemaakt met een ambachtelijk beroep: de
Smit. Veel kinderen hielden het netjes droog, maar sommigen hebben een nat pak
gehaald. Het weer was prachtig en we hebben allemaal een hele leuke ochtend
gehad. Bedankt allemaal!

8 Oktober wel school
De vrij geplande dag op 8 oktober a.s. gaat niet door. 8 Oktober zal een gewone
schooldag zijn! Op 17 september heeft u hierover al een brief ontvangen van ons
bestuur. Alle kinderen zijn dus gewoon welkom.
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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 (herhaling)
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!
Website
Graag willen wij 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

DNH Hoofdgebouw

DNH Integraal Kindcentrum (IKC)

Belangrijke data
• Woensdag 6 oktober
• Donderdag 7 oktober
• Vrijdag 15 oktober
• Maandag 18 oktober
• Maandag 25 t/m 28 oktober

: Start Kinderboekenweek
: Schoolfotograaf
: Afsluiting Kinderboekenweek
: Start herfstvakantie
: Kamp/ werkweek groepen 8

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

DNH Noordereiland

