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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!
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
LekkerFit! even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Joeri Schreijer, de nieuwe gymleraar van de Nieuwe
Haven. Zelf ben ik een fanatiek sporter. De sporten die ik zelf
doe zijn atletiek en skiën. Bij atletiek focus ik mijzelf vooral op
de looponderdelen zoals de 200 meter en de 400 meter.
Daarnaast ga ik in vakanties heel graag naar de sneeuw om
te skiën. Het geven van gymles is echt een passie voor mij. Ik
sport zelf heel erg graag en ik vind het ook heel erg leuk om
anderen te laten sporten. Na het sporten kunnen mensen zich
beter concentreren. Het is toch fantastisch om kinderen dit te leren?!
Ik heb heel veel zin in komend jaar om alle kinderen leuke en leerzame gymlessen
aan te bieden! Voorlopig ben ik werkzaam op school op de maandag en de
woensdag.
Fietsen hoofdgebouw
De leerlingen mogen vanaf maandag 11 oktober hun fietsen weer achter op het
schoolplein neerzetten. Wel vragen wij u en de kinderen om alleen met de fiets te
komen als het noodzakelijk is. We willen drukte nog steeds zoveel mogelijk
vermijden. Bedankt voor uw begrip.

Kleuters hoofdgebouw
De kleuters mogen weer binnenkomen door de hoofdingang. Daar zal de juf ze gelijk
opvangen. Als we naar huis gaan kunt u de kinderen ophalen bij de poort zoals u
gewend bent. Bij de hoofdingang is het rond 14:00 uur nog te druk.
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Feestje IKC
Afgelopen 23 september is onze juf Sanne getrouwd.
Vrijdag 24 september hebben we op het IKC een
feestje gevierd met alle kinderen van het IKC.
Wat was dat fijn en gezellig!
Gefeliciteerd met jullie huwelijk! ♥
Veel geluk samen.
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!
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
• Vrijdag 15 oktober
• 18 t/m 22 oktober
• 25 t/m 28 oktober
• Zaterdag 13 november
• 15 t/m 19 november
• Vrijdag 3 december
• Donderdag 23 december
• Vrijdag 24 december
• 27 December t/m 7 januari

: Afsluiting Kinderboekenweek
: Herfstvakantie
: Kamp/ werkweek groepen 8
: Intocht Sinterklaas
: Voortgangsgesprekken
: Sinterklaasviering
: Kerstviering
: Leerlingen zijn vrij!
: Kerstvakantie

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

DNH Noordereiland

