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december 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!
Sinterklaas
Wat een feest op school! Gelukkig hebben wij er nog een geweldig feest van kunnen
maken ondanks alle extra coronamaatregelen. Er is pietengym gedaan, we hebben
gezongen en natuurlijk gedichten voorgelezen en de mooie surprises uitgepakt.
Bedankt allemaal voor dit geweldig leuke Sinterklaasfeest!

Leertijduitbreiding (LTU)
Mocht u vragen hebben over LTU, dan kunt u mailen of bellen naar Samantha
Rodrigues van You Talent.
Telefoonnummer: 06-14205 836 of mail naar: samantha@you-talent.nl
Gratis reizen met het OV voor kinderen in 2022
Vanaf 1 januari 2022 reizen kunnen alle kinderen van 4 tot 12 jaar, die in Rotterdam
ingeschreven staan, gratis met het openbaar vervoer in de stad.
Rotterdam start in het nieuwe jaar met de proef ‘gratis OV voor kinderen’. Dit
betekent dat alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een jaar lang gratis kunnen
reizen met de vervoersmiddelen van de RET zoals de metro, tram en bus en de
buslijn van EBS in Rozenburg. Om hier gebruik van te kunnen maken moet uw kind
ingeschreven staan in Rotterdam. Het enige wat hiervoor nodig is, is een eigen
persoonlijke OV-chipkaart. Daarmee kan het gratis reisproduct worden aangevraagd.
Dat kan vanaf 1 december 2021 via de website www.rotterdam.nl/loket/gratis-ovvoor-kinderen.
Meld uw kind(eren) aan en reis vanaf 1 januari 2022 op een veilige, comfortabele en
schone manier door de stad. En ontdek samen de leukste nieuwe plekken in
Rotterdam!
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Met deze proef wil gemeente Rotterdam het openbaar vervoer toegankelijker maken
voor alle Rotterdamse kinderen. Zo wordt het openbaar vervoer voor gezinnen een
aantrekkelijk alternatief voor de auto. Ouders met kind(eren) krijgen de mogelijkheid
om op een veilige, comfortabele en schone manier te reizen. Zonder een
parkeerplaats te hoeven zoeken, reist u nu samen met uw kind(eren) eenvoudig van
A naar B. Of kunnen jullie leuke, nieuwe plekken in de stad ontdekken. Ieder kind in
Rotterdam krijgt op deze manier de kans om van jongs af aan vertrouwd te raken met
het openbaar vervoer.
Hoe schaft u het gratis reisproduct aan?
Vanaf 1 december 2021 kunt u het gratis reisproduct aanvragen via
www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen. Hiervoor heeft uw kind een
persoonlijke OV-chipkaart nodig en DigiD nodig. Meer informatie over het aanvragen
staat op de website.
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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!
Coronabesmetting
Wij willen u met klem vragen om een positieve testuitslag gelijk door te geven aan
school, conciërge en/of leerkracht. Dan kunnen wij actie ondernemen.
Persoonsgegevens zullen wij NIET delen met anderen i.v.m. de wet op AVG.
Schoolfoto’s
Heeft u de mooie schoolfoto’s nog niet besteld? Wees er dan snel bij!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
de fotograaf: 0031 (0) 850212672
Mailadres: hulp@vormgegeven.nl
Kerstviering
Achter de schermen zijn wij druk bezig om een vorm te verzinnen voor onze
kerstviering. Helaas kunnen wij door de nieuwe regels (avondklok) geen diner
organiseren, maar wij gaan natuurlijk wel op een gepaste manier Kerst vieren met
alle leerlingen van De Nieuwe Haven. Wij houden u op de hoogte!

Belangrijke data
• Donderdag 23 december
• Vrijdag 24 december
• 27 december t/m 7 januari

: Kerstviering
: Leerlingen zijn vrij!
: Kerstvakantie

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

