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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Hierbij onze nieuwsbrief in de maand oktober. Als er tussentijds nieuws is zullen we u dat via 
Social Schools laten weten. We wensen u veel leesplezier.  

 
 
Schooltraktatie Lekker Fit 
Graag willen we u vragen om gezonde schooltraktaties te verzorgen bij verjaardagen. Dit 
omdat we een LekkerFit – school zijn en een gezonde leefstijl willen aanleren/ voeren. 
Streng? Nee, gezond! 
Het drinken van water en het meenemen van gezonde voeding naar school is niet streng 
maar gezond!  
Thuis kunnen kinderen genoeg snoepen en frisdrank drinken als u dat toestaat. Op school 
doen we dat echter niet/ minimaal. “Jong geleerd, is oud gedaan!” 
 

 
 
Medezeggenschapsraad (MR) ouders 
Onze oudergeleding bestaat uit 2 ouders. Hierbij stellen zij zichzelf voor.  

Nina Davelaar 
Ik wil mezelf voorstellen als oudergeleding van de MR.  Mijn naam is 
Nina Davelaar, 47 jaar oud, moeder van 4 kinderen en één 
kleinkind, waarvan nog één op De Nieuwe Haven.  
Mijn passie voor de MR is dat ik ervoor wil zorgen dat ouders meer 
betrokkenheid krijgen. Ik sta centraal voor zowel de school als de 
ouders. Ik ben iedere vrijdag op school tijdens de koffieochtenden. 
Hier kunnen wij kennis maken en in gesprek gaan over wat we 
kunnen doen voor onze kinderen hier op school.  

 

 

Najia Oulad Sellam 
Ik heb 3 kinderen, waarvan nog alleen de jongste, Yassir, op de Nieuwe Haven zit. 
Momenteel ben ik werkzaam bij You talent . 
Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kinderen. Een goede basis wordt mede 
gelegd op de basisschool. Naast dat je er veel moet leren brengt een kind een groot en 
belangrijk deel van de kindertijd op school door. Daarom vind ik dat het de 
verantwoordelijkheid van leerkrachten en ouders is om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
een fijne en leerzame tijd hebben op de basisschool. Het is mooi om te zien dat op De 
Nieuwe Haven ouders bij activiteiten worden betrokken. 
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Ik wil mij graag inzetten om namens de ouders, in de MR mee te denken en te adviseren 
over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en 
leerkrachten met plezier naar school gaan. Ik hoor het graag als er onderwerpen leven 
onder ouders waar de MR wat in kan betekenen. 

 
 
SMW   
Wij, Esther en Rachiel, vormen samen het schoolmaatschappelijk-team. U kunt bij ons 

terecht met al uw vragen. Neem gerust contact met ons op als u hulp nodig heeft. U bent 

van harte welkom bij ons! 

Juf Esther is werkzaam op de woensdag op het hoofdgebouw. Haar gegevens zijn: 

e.bloot@denieuwehaven.eu en 06-28912367. 

Juf Rachiel is werkzaam op maandag op het Noordereiland en dinsdag, woensdag, 

donderdag op het Kindcentrum. Haar gegevens zijn:  r.aasgedon@denieuwehaven.eu en 

06-47936967. 

 

Opening kinderboekenweek  
De opening van de kinderboekenweek was weer een groot succes! Komende week zullen er 
nog allerlei activiteiten rondom lezen plaatsvinden in de groepen. Het doel is kinderen te 
enthousiasmeren voor het lezen. Dit schooljaar is het thema Gi-Ga-Groen! Kinderen voor 
kinderen heeft weer een bijpassend liedje uitgebracht. 
GI-GA-GROEN | Kinderen Voor Kinderen | Kinderboekenweek 2022 (basisonderwijs.online) 

 
 
 
Groep 8 schoolkamp  
Groep 8 gaat dit jaar op 17 oktober op werkweek/ kamp naar Amerongen. De kampleiding 
zal bestaan uit: meester Arjan, meester Roberto, juf Francien, juf Brigitte, Juf Pamela en juf 
Linda (parttime), juf Marja. 
We wensen alle leerlingen alvast heel veel succes en vooral heel veel plezier.  

 
 

mailto:e.bloot@denieuwehaven.eu
mailto:r.aasgedon@denieuwehaven.eu
https://basisonderwijs.online/gi-ga-groen-kinderen-voor-kinderen-kinderboekenweek-2022.html
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Schoolfotograaf 3 nov 
Binnenkort komt de schoolfotograaf. We verklappen alvast de achtergrond, zie foto 
hieronder. Meer info volgt binnenkort via een apart Social Schools bericht.  

 
 
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  
 
 

Belangrijke data  

• Donderdag 17 oktober : Kamp groep 8  
• Maandag 24 oktober  : Start herfstvakantie 
• Donderdag 3 november        : Schoolfotograaf 

 

Namens het hele team van de Nieuwe Haven,  

Marja van Driel & Nesrin Dogan  

Directie

 

http://www.denieuwhaven.eu/

