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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Hierbij onze 2e nieuwsbrief van schooljaar 

2022-2023. Wij houden jullie graag op de 

hoogte van de ontwikkelingen op onze 

school via deze nieuwsbrieven en wensen 

jullie veel leesplezier.  

Schoolfruit 
Vanaf week 36 start schoolfruit weer! EU-
Schoolfruit stimuleert kinderen fruit en 
groente te eten. Deelnemende 
basisscholen ontvangen 20 weken lang 
iedere week 3 porties groente en fruit voor 
alle leerlingen. En dat helemaal gratis 
dankzij financiering van de Europese Unie. 
 

  
 
Leertijduitbreiding 
De LTU is weer fijn van start gegaan. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt 
u contact opnemen met Samantha 
Rodrigues van You Talent. 
Telefoonnummer: 06-28862881 of via de 
mail: samantha@you-talent.nl 

                                                                                                                      
 
Oudercommissie   
Het is weer tijd (na de lockdowns) voor 
een oudercommissie. In een 
oudercommissie participeren ouders mee 
op onze school. De ouders van de 
oudercommissie helpen mee met het 
organiseren van allerlei evenementen, 
feesten en activiteiten als Kerst, Pasen, 
Sinterklaas, recepties, sportdagen, etc. 
Onze medewerker ouderbetrokkenheid 
Gülay Batbay zal u informeren hierover.  
De MR (medezeggenschapsraad) heeft 
een andere rol. In de volgende 
oudernieuwsbrief of een aparte Social 
Schools bericht krijgt u hier op een later 
tijdstip meer informatie over.  

 

Voorleesfilmpjes 
Om het (voor)leesplezier in meertalige 
gezinnen te stimuleren, worden honderd 
voorleesfilmpjes in meerdere talen gratis 
beschikbaar gesteld via 
Jeugdbibliotheek.nl. De filmpjes zijn 
ontwikkeld om kinderen uit meertalige 
gezinnen te voorzien van extra taalaanbod 
in hun thuistaal. Dit helpt hen bij het leren 
van hun schooltaal, het Nederlands.  
 
Week tegen pesten: 26 t/m 30 
september  
Binnenkort starten we met de Week tegen 
Pesten. In alle groepen zullen we hier, 
zoals elk jaar, aandacht aan besteden. 
Ook zullen we in samenwerken met 
schoolmaatschappelijk werk. U zult 
worden uitgenodigd voor 
ouderbijeenkomsten.  

 
 
Jubileum Luisa Sanchez 
Juf Luisa werkt al 25 jaar bij ons!  

Juf Luisa, we kennen je vooral van de 
telefoon opnemen en de deur opendoen, 

maar je doet natuurlijk nog veel meer.  
Haar Jubileum laten we natuurlijk niet aan 
ons voorbij gaan. Dit zullen wij op 
passende wijze vieren! Voel jullie vrij om 
haar te feliciteren met deze mijlpaal.  

 
 
Contactgegevens (herhaling) 
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.  

mailto:samantha@you-talent.nl
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
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Eventuele wijzigingen kunt u uiteraard ook 
per mail doorgeven aan:  

k.sabanovic@denieuwehaven.eu Graag er 
duidelijk bij vermelden: voor- en 
achternaam kind(eren), groep en locatie. 
Bij voorbaat dank! 
 
Belangrijke data  

• Week 37                   : 
Oudermeekijkweek 

• Week 39                   : Week tegen 
pesten  

• Woensdag 5 oktober: Start 
Kinderboekenweek 

• Week 42                    : Kamp/ 
werkweek groepen 8 

• Maandag 24 oktober : Start 
herfstvakantie  

• 3 november               : 
Schoolfotograaf! Meer info volgt  

 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 
2022-2023   

Studiedag 1 Vrijdag 9 september ‘22 

Studiedag 2 Maandag 20 febr. 23 

herfstvakantie 24 t/m 28 oktober '22 

kerstvakantie 24 dec. 22 t/m 8 jan. '23 

voorjaarsvakantie 25 febr. t/m 5 maart '23 

Goede vrijdag/ 2e paasdag 7 t/m 10 april '23 

meivakantie 22 april t/m 7 mei '23 

Hemelvaartsdag+ vrijdag 18 en 19 mei '23 

2e pinksterdag 29 mei 2023 

zomervakantie 8 juli t/m 20 aug. '23 

Les tot 12.00 uur: 
-Maandag 5 december 2022 

-Donderdag 6 juli 2023 

Lesvrije dagen: 

Vrijdag 23 december 2022 

Vrijdag 7 juli 2023 

  
 

  
Website 
Graag wil ik 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  
 
 
Namens het hele team van  
De Nieuwe Haven,  
 
Marja van Driel & Nesrin Dogan 
Directie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:k.sabanovic@denieuwehaven.eu
http://www.denieuwhaven.eu/
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