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Jeelo, project 3, thema: 
Omgaan met geld    Bijlagen bij 

   deze nieuwsbrief:
Op dinsdag 7 december is Project 3 van Jeelo gestart, 
met als thema:  

                                  'Omgaan met geld'

Samen overdenken we hoe we met geld om kunnen gaan. 
Het doel is dat kinderen zich bewust worden van verleidingen 
en misleidingen, zodat zij een kritische houding aan gaan nemen 
voordat zij iets kopen. 

De kinderen leren de waarde van geld bepalen en dat je geld 
maar één keer kunt uitgeven. De rode draad zal zijn: kopen, 
verkopen, ondernemen en reclame maken voor producten. 
Iedere groep zal tijdens dit project geld ophalen voor een 
doel dat zij gezamenlijk uitkiezen.

Wilt u ook iets over dit thema aan de kinderen vertellen of
laten zien? Vul dan ons ouderbestand in (klik op de link): 
https://ap.lc/QQbkb

      - Geen
Uiteraard blijven wij de richtlijnen omtrent 

COVID-19 volgen en zullen wij u tijdig 
informeren bij wijzigingen (onderstaande data 

kan hierdoor afwijken van de jaarplanner).

Start Project 3 Jeelo,
thema: 'Omgaan met geld'

07-12-2021

Kerstontbijt
Groep 1 tot en met 8,
les tot 12:00 uur

23-12-2021

KerstontbijtGroep 1 tot en met 8,
les tot 12:00 uur

24-12-2021

Op donderdag 23 december is onze kerstviering! 
Ook dit schooljaar is besloten te kiezen voor een 
kerstontbijt in de ochtend in plaats van een viering
in de avond (conform richtlijnen RIVM).

Het belooft een gezellige en smakelijke ochtend te
worden. Het IKC zal feestelijk worden aangekleed.
Bij ontvangst en bij het ophalen van de kinderen
zal er kerstmuziek zijn. Er zal een lekker ontbijt
voor de kinderen klaarstaan. Natuurlijk zal er een 
knus kerstverhaal voorgelezen worden en worden 
er andere gezellige activiteiten gedaan in de groep.

De kinderen mogen in hun mooiste kerstoutfit komen!

Geeft u voor donderdag 23 december de 4 b’s 
mee (bord, beker, bestek, bakje) aan uw kind? 
Schrijf hierop de naam van uw kind, zodat deze 
niet kwijtraken.

Kerstvakantie
25-12-2021
tot en met
09-01-2022

Afsluiting Jeelo Project 2
CITO

17-01-2022
tot en met
11-02-2022 Het thema van Jeelo Project 2 was: Leren voor later. De leerlingen

hebben tijdens dit project ontdekt wat hun talenten zijn en wat 
die van anderen zijn. Ze hebben geleerd hoe zij deze talenten in 
kunnen zetten om: doelen te bereiken, jezelf verder te ontwikkelen 
en daarvan gelukkig te worden. 

Bo, Noah, Jorden en Lotte uit groep 8 hebben op 
donderdag 25 november een toffe vlog gemaakt 
als de afsluiting van Jeelo Project 2. In de vlog 
brengen zij verslag uit van de presentaties die 
gehouden zijn. Wilt u de vlog (nog eens) 
bekijken? Klik dan op de volgende link:
https://ap.lc/oZ8yn

Start Nationale
Voorleesdagen

26-01-2022

Afsluiting Project 3 Jeelo 10-02-2022

Carnaval 18-02-2022

Voorjaarsvakantie
19-02-2022
tot en met
27-02-2022

Afscheid juf Trudy, pensioen! Even voorstellen...
Vanaf 1 januari 2022 ga ik met pensioen. Ruim 25 jaar ben ik 
werkzaam geweest op de Thorbecke en een jaar op IKC Haven48. 
Ik heb in diverse groepen les gegeven. Dit heb ik met veel plezier 
gedaan; een leuke school, fijne kinderen en collega’s.

Nu wordt het tijd om wat meer tijd te hebben voor ‘ het 
ontwikkelen van mijn talenten’; ik ben heel benieuwd wat daar 
uitkomt. In ieder geval ga ik vaker uitstapjes maken, lekker fietsen 
en meer lezen.

Het is zeker dat ik de ontwikkelingen van IKC Haven48 blijf volgen 

en ik zal zeker nog regelmatig op school komen. Dus….tot ziens!

Trudy Baaij

Mijn naam is Zoë te Wierik, 22 jaar en ik woon 
in Den Helder. 

Sinds kort ben ik werkzaam bij IKC Haven48. 
Van maandag tmt vrijdag sta ik als ondersteuning 
in groep 3 tot het einde van het schooljaar. Ik kijk 
uit naar mijn tijd hier. Naast het werk op 
IKC Haven48, sta ik ook 5 middagen op een 
buitenschoolse opvang in Nieuw Den Helder. 

Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen. 
Ik geniet van de manier waarop kinderen denken 
en hun openheid, maar ook van de uitdagingen 
die ze mij bieden. Hierdoor doe ik mijn werk met 
veel plezier, gedrevenheid en overtuiging. 

Contactgegevens

Californiestraat 48
1781 GN Den Helder

0223 615 398
administratie

@haven48.meerwerf.nl

W: www.haven48.nl
F: https://nl-nl.facebook.com/

IKC-Haven48-400032316687698/

              ...



p

Sinterklaas
p

Pepernoten, chocomel en mandarijn.
Gezelligheid, surprises en verkleed zijn..
Wat was het leuk..!

BSO/ PSL Haven48 Nationaal Schoolontbijt

PSL Haven48 

Talentenshow

De peuters van PSL Haven48 hebben 
voor de talentenshow in het speellokaal 
een dansje gedaan op het liedje ´in de 
maneschijn´, en daarna was er nog tijd 

om hun eigen talent te laten zien.

BSO Haven48   

Italiaanse middag

De kinderen van de 8+ groep van 
BSO Haven48 organiseren jaarlijks 
een pizzamiddag. Deze maand 
hebben we er een Italiaanse 
middag van gemaakt. 

In de middag hebben de kinderen 
pizza’s gebakken en verschillende 
soorten pasta klaargemaakt voor 
de jongere kinderen van de 8- groep. 

Aan het einde van de middag waren 
de oudere kinderen aan de beurt 
en hebben we er tot 19:30 uur 
een gezellige avond van gemaakt 
met elkaar.
 
Voor de organisatie hebben de 
kinderen zelf een kostenoverzicht, 
uitnodigingen, posters en 
menukaart gemaakt. 

Het was weer een drukke, 
maar zeer geslaagde dag!

Nationale Voorleeswedstrijd
Op dinsdag 23 november waren de groepsfinales van de voorleeswedstrijd. De 
kampioen uit groep 7 & 8 gaat door naar de regionale finale. En misschien wel 
de landelijke finale. Onze kampioenen:


