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Nieuwsbrief 1                               augustus 2022                                  alle locaties   

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
Welkom (terug) op De Nieuwe Haven. Wij 
hopen dat iedereen een fijne zomer achter 
de rug heeft en – net als wij – zin heeft in 
het nieuwe schooljaar! 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Leertijduitbreiding (LTU)  
In samenwerking met You Talent 
START VANAF maandag 29 augustus 
2022 
Alle leerlingen krijgen vandaag een flyer 
mee naar huis met de planning van de 
LTU. De dagen en tijden staan in de tabel 
hieronder. In de flyer staat waar u uw 
kind(eren) op welke dag waar moet 
ophalen. Wij vinden het super spannend 
en hebben er alles aan gedaan om het 
goed te laten verlopen! Mocht u toch nog 
vragen hebben kunt u bellen met 
YouTalent op telefoonnummer 
0614205836. 
 
 
 
 
 

 
Alle locaties 

Groepen 1 & 2 Ochtend 

Maandag 08.20 – 14.00 uur 

Dinsdag 08.20 – 14.00 uur 

Woensdag 08.20 – 14.00 uur 

Donderdag 08.20 – 14.00 uur 

Vrijdag 08.20 – 14.00 uur 

 

Hoofdgebouw en IKC 
Groepen  
3 t/m 8 

Ochtend LTU 

Maandag 08.20 – 14.00  14.00 – 15.30  

Dinsdag 08.20 – 14.00  14.00 – 15.30  

Woensdag 08.20 – 14.00   

Donderdag 08.20 – 14.00  14.00 – 15.30 

Vrijdag 08.20 – 14.00   

 

Noordereiland 
Groepen  
3 t/m 8 

Ochtend LTU 

Maandag 08.20 – 14.00  14.00– 15.30  

Dinsdag 08.20 – 14.00  14.00 –15.30  

Woensdag 08.20 – 14.00   

Donderdag 08.20 – 14.00   

Vrijdag 08.20 – 14.00  14.00 – 15.30  

 
 
Social Schools 3.0 
We maken gebruik van Social Schools 3.0 
om zo goed mogelijk te communiceren 
met u. Op de site van Social Schools kunt 
u veel antwoorden vinden, bijvoorbeeld als 
u uw wachtwoord bent vergeten of een 
ander emailadres wilt opgeven. 
www.socialschools.nl ga naar contact, 
veel gestelde vragen voor ouders. U krijgt 
van de leerkracht van uw kind 
inloggegevens als u nog geen account 
heeft. Zo is iedereen goed op de hoogte 
over onze school. Heeft u hulp nodig? 
Onze medewerker ouderbetrokkenheid 
Gülay Batbay staat voor u klaar!  
 
 
 

 
 
 
 

 
Rapport   
Alle rapporten kunnen jullie weer inleveren 
bij de eigen juf of meester. Alvast bedankt!                                                
 
 
SMW Nieuwe collega  
Op het hoofdgebouw blijft mevrouw Esther 
B. werkzaam als schoolmaatschappelijk 
werkster. U kunt haar bereiken op 
telefoonnummer: 0628912367 
Voor het Kindcentrum en locatie 
Noordereiland is er een nieuwe 
schoolmaatschappelijk werker aangesteld. 
Hieronder stelt zij zich voor. Haar 
contactgegevens volgen spoedig.  
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYs9yIgrzkAhUCsaQKHQ0QD_8QjRx6BAgBEAQ&url=https://app.socialschools.eu/&psig=AOvVaw3AubjZ9_TDsgTAVlPMIVHE&ust=1567853092669366
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMl76mlLzkAhVCsaQKHTMFDqkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cda.nl/gelderland/oost-gelre/actueel/nieuws/wij-gaan-weer-naar-school/&psig=AOvVaw1ysNEuMtTp_qptF2LyQ8hR&ust=1567857980374147
http://www.socialschools.nl/
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Beste ouders, 
 

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is 
Rachiel Aasgedon en sinds kort mag ik 
onderdeel uitmaken van het PCBO team, 
kinderdam en Peuter &CO.  
Door uren uitbreiding is er ruimte 
gekomen voor een nieuwe voor schoolse 
maatschappelijk werker. Dit is een functie 
die ik maar al te graag wil opvullen. 
Ik ben 41 jaar, destijds afgestudeerd als 
bachelor Social Work. Ik heb de afgelopen 
jaren veel kennis en ervaring opgedaan in 
het agogisch werkveld. Dit neem ik mee in 
mijn huidige functie. Wat mij als persoon 
en als professional kenmerkt is dat ik 
enthousiast, gedreven en optimistisch ben.   
Naast mijn werk ben ik moeder van een 
dochter van 9 jaar. Wij wonen in 
Bergschenhoek. 
In mijn vrije tijd volg ik theaterlessen en 
doe ik aan yoga. Daarnaast ga ik er 
geregeld op uit om leuke dingen te 
ondernemen.  
Ik hoop de komende tijd nader met jullie 
kennis te maken. Jullie kunnen mij gerust 
aanspreken als je mij ziet, schroom niet.  
Warme groet, Rachiel Aasgedon      

 
 
 

Gouden weken   

Sinds de aanvang van het nieuwe 
schooljaar zijn we gestart met de Gouden 
Weken. Tijdens deze weken voeren we 
dagelijks activiteiten uit die de 
groepsvorming op een positieve manier 
beïnvloedt.  

Het proces van groepsvorming begint na 
een vakantie weer helemaal opnieuw: de 
leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht 
en de regels. Daarom is dit een 
belangrijke tijd om een goed pedagogisch 
klimaat in de klas te creëren. Daar hebben 
we de rest van het jaar plezier van!  

 

 

 

 

Kennismakingsgesprekken en 
oudermeekijkweek 

Binnenkort krijgt u van de meester of juf, 
via Social Schools, een uitnodiging en 
informatie over de 
kennismakingsgesprekken. Wij vinden het 
belangrijk om elkaar te leren kennen en 
gaan graag met u in gesprek. Tijdens dit 
gesprek kunt u alle belangrijke informatie 
vertellen over uw kind en kunt u uiteraard 
eventuele vragen die u heeft stellen aan 
de juf of meester. Dit schooljaar vinden de 
oudermeekijkweek aansluitend op de 
kennismakingsgesprekken plaats, omdat 
de gespreksinhoud dan nog een rol kan 
spelen. Ook hierover volgt informatie via 
Social Schools.  
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Agenda augustus- september 2022  
Week 35 Start LTU 

Week 36 Kennismakingsgesprekken  

6 september Studiedag leerlingen VRIJ!  

9 september  Zomerfeest Kindcentrum 

Week 37  Oudermeekijkweek 

 

 
 
 
Belangrijke data 2022-2023 
Alle belangrijke data staan in onze 
informatiefolder en op onze website: 
www.denieuwehaven.eu  
Wij houden u ook op de hoogte via onze 
oudernieuwsbrief die u om de week krijgt 
via Social Schools.  
 
Namens het hele team van  
De Nieuwe Haven,  
Marja van Driel & Nesrin Dogan 
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