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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!
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
In de bijlage vindt u een sfeerimpressie van de LTU-lessen op De Nieuwe Haven.
Sint Nicolaas Intocht Comité
In eerdere communicatie naar u hebben wij aangegeven dat er geen
coronatoegangsbewijs nodig was voor de evenementen rondom de
Sinterklaasintocht zaterdag 13 november 2021. Door de oplopende besmettingen
hebben wij er als organisatie nu echter toch voor gekozen om voor het evenement op
het Willemsplein een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen. Dit zal inhouden dat
iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs zal moeten laten zien om
de show op het Willemsplein te betreden. De toeschouwers van de stoet van het
Willemsplein richting het Grotekerkplein hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten
zien. Wij hopen dat wij u hiermee voldoende op de hoogte hebben gebracht over de
veranderingen. Bij vragen kunt u ons altijd mailen. Met vriendelijke groet,
Lotte Veldhuisen. Voor meer info zie bijlage.

Bericht van GGD Rotterdam-Rijnmond
We hebben in onze regio helaas weer te maken met een stijging van
coronabesmettingen. Door deze stijging verandert de prioritering van Team
Outbreaks (waaronder het scholenteam) van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Wij
willen de impact van de stijging van het aantal besmettingen zo klein mogelijk
houden.
Werkwijze GGD bij meldingen:
De GGD wordt op de hoogte gebracht bij drie of meer kinderen of medewerkers in
een klas of groep met een (verdenking op een) COVID-19 infectie. Dit gebeurt op
basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid.
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De GGD adviseert géén quarantaine voor hele klassen, groepen of school. Vanaf 20
september is het niet meer nodig een hele klas of groep in quarantaine te zetten bij
een enkele besmetting.
De GGD adviseert wel de school op maat over te nemen maatregelen. Het doel van
de maatregelen voor kinderen van 0 tot 12 jaar is te voorkomen dat zij de infectie
overdragen aan kwetsbare mensen met een verhoogd risico op ernstig verloop van
COVID-19. Kinderen op de basisschool zijn géén risicogroep voor ernstig verloop
van een COVID-infectie. Het advies voor een hele klas of groep in quarantaine te
gaan is daarom niet proportioneel (meer).
Kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door
een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat meestal vanzelf weer over. Als de
algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen
echter vaak en bij herhaling geweerd van de opvang en school. Dit is niet wenselijk
met het oog op de ontwikkeling van de kinderen.
EU-schoolfruit
De Nieuwe Haven mag weer meedoen met het EU-schoolfruit. Hier zijn wij heel erg
blij mee! Dit fruit geven wij extra aan onze leerlingen dus wilt u uw kind(eren) gewoon
fruit mee blijven geven? Zie bijlage voor meer informatie.
Voortgangsgesprekken
Waarschijnlijk heeft u zich al ingeschreven voor de voortgangsgesprekken op
woensdag 17 en donderdag 18 november. Mocht hier iets aan veranderen, dan laten
wij dit u zo snel mogelijk weten, aangezien wij vanavond weer een persconferentie
hebben.
Contactgegevens
Eventuele wijzigingen (adres, telefoonnummer etc) kunt u per mail doorgeven:
n.degroot@denieuwehaven.eu en/of via Social Schools bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren). Wilt u er duidelijk bij vermelden: voor- en achternaam kind(eren), groep
locatie en de nieuwe gegevens? Bij voorbaat dank!
Belangrijke data
• Zaterdag 13 november
• 15 t/m 19 november
• Vrijdag 3 december
• Donderdag 23 december
• Vrijdag 24 december
• 27 december t/m 7 januari

: 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

