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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
Ouders in de klas/ op school
Aangezien het kabinet heeft besloten aanstaande dinsdag 2 november een landelijke
corona-persconferentie te beleggen, wachten wij die ontwikkelingen even af voordat
wij weer meerdere ouders in de school toelaten. De oudermeekijkweek stellen wij
nog even uit. Zodra wij meer weten over de nieuwe plannen en regels van het
kabinet hoort u van ons hoe wij dat op De Nieuwe Haven gaan vormgeven.
Veiligheid en gezondheid voor alles!
Kamp/werkweek groep 8

Alle leerlingen van de groepen 8 van het hoofdgebouw en het Noordereiland zijn
weer veilig en gezond op school aangekomen. Ze hebben een fantastische week
gehad met heel erg mooi weer. Alle kinderen en de leerkrachten gaan nu bijkomen
van deze enerverende, gezellige week. Bedankt allemaal!
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!
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Schoolontbijt
Vrijdag 5 november gaan we gezellig met z’n allen ontbijten op De Nieuwe Haven.
Zie bijlage van deze Social Schools voor meer informatie. Wij willen vragen of alle
kinderen van de groepen 3 t/m 8 een bord, bestek en beker in een tasje mee willen
nemen naar school. Voor de kleuters regelt de school alles. Wij hebben er zin in!

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.denieuwehaven.eu

DNH Hoofdgebouw

DNH Integraal Kindcentrum (IKC)

Belangrijke data
• Vrijdag 5 november
• Zaterdag 13 november
• 15 t/m 19 november
• Vrijdag 3 december
• Donderdag 23 december
• Vrijdag 24 december
• 27 december t/m 7 januari

: Nationaal schoolontbijt alle groepen
: Intocht Sinterklaas
: Voortgangsgesprekken (onder voorbehoud)
: Sinterklaasviering
: Kerstviering
: Leerlingen zijn vrij!
: Kerstvakantie

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

DNH Noordereiland

