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  Juli

Einde schooljaar!    Bijlagen bij 
   deze nieuwsbrief:Afgelopen schooljaar was bijzonder. Het schooljaar heeft veel 

van een ieder gevraagd. We zijn heel dankbaar voor ieders inzet, 
betrokkenheid en positieve houding! 

Middels deze nieuwsbrief ronden 
we het schooljaar 2021-2022 af 
en kijken we vooruit naar het 
komende schooljaar.

Wij wensen u en de kinderen 
een zonnige en ontspannen
zomervakante.

Tot maandag 29 augustus 2022, 
dat is de eerste schooldag van 
het schooljaar 2022-2023!

    - Jaarplanner 2022-2023
    - Beslisboom d.d. 26-04-2022
    - Flyer WijksteunpuntUiteraard blijven wij de richtlijnen omtrent 

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

kan hierdoor afwijken van de jaarplanner).

Kennismaken nieuwe
groepen (onder schooltijd)

KIJKavond, 18:30-19:30

Rapport 3 mee

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

Laatste schooldag!

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

Zomervakantie

Eerste schooldag,
schooljaar 2022-2023

06-07-2022

06-07-2022

07-07-2022

08-07-2022

14-07-2022

15-07-2022

16-07-2022
tot en met
28-08-2022

29-08-2022

W

Wat een pret
  met kamp,
schoolreisjes
en optredens!

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/

              ...

Gratis JOC Kampanje Festival
Op zaterdag 16 en zondag 17 juli is het JOC Kampanje Festival 
op het Reddingpleintje bij de Kampanje. Gratis voorstellingen 
voor basisschoolleerlingen die hun zomervakantie goed willen 
beginnen. Want wat is er nou beter om die 6 weken “even niets” 
te starten met verwonderen, verbazen, ontsnappen en hun 
fantasie te prikkelen.

Klik op de volgende klik voor meer informatie:
https://www.denheldersdagblad.nl/regio/gratis-joc-kampanje-festival

Let op: 
De voorstellingen zijn gratis, maar je hebt wel een gratis kaartje 
nodig (vol = vol). Kaartjes kunnen worden besteld via www.kampanje.nl



Klassenverdeling Vakanties en vrije dagen
De klassenverdeling voor het schooljaar 2022-2023 is bekend. Voor de zomervakante 
zijn de leerlingen nog even op kennismakingsbezoek geweest bij de nieuwe groep en 
leerkracht.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

15-10-2022 tot en met 23-10-2022
24-12-2022 tot en met 08-01-2023
25-02-2023 tot en met 05-03-2023
08-04-2023 tot en met 10-04-2023
22-04-2023 tot en met 07-05-2023
18-05-2023 tot en met 21-05-2023
27-05-2023 tot en met 29-05-2023
22-07-2023 tot en met 03-09-2023

Groep 1/2A Basisgroep het Speelhuis:
Groep 1/2B Basisgroep het Atelier:
Groep 3: 
Groep 4: 
Groep 5:
Groep 6: 
Groep 7: 
Groep 8A:
Groep 8B: 

Coördinator doorgaande lijn + JEELO:
ICT Coördinator:
Anti pestcoördinator: 
Leerkrachtondersteuner: 
Onderwijsassistent
Interne begeleiding: 
Pedagogisch medewerker: 
Teamleider kinderopvang: 
Administratie:
Directie: 

Anna de Graaf & Monique Stempher 
Yvonne Groot
Suzan van den Beldt & Marlena van Langevelde
Elles Vreugdenhil & Marlena van Langevelde
Margreet Rentenaar & Petra Visser
José Tesselaar & Petra Dirks
Anneke Bosma & Lars Baanvinger
Ingmar Vink
Suzanne van Schalkwijk & Petra Dirks

Keshia Elhorst
José Tesselaar
José Tesselaar
Luciënne de Haan
Elmira Welker
Cindy de Vos & Bartha Schuiling
Jauke Bijl & Rosanne Boon
Esther aan de Wiel
Galina Elzinga
Debby de Roos

Aangepaste lestijden:

In verband met het kerstdiner op donderdag 22 december in de avond, gaan de kinderen 
op donderdag 22 december tot 12:00 uur naar school en vrijdag 23 december ook 
tot 12:00 uur. 

Goede vrijdag valt op 15 april 2022 en is geen margedag. Groep 1 t/m 8 heeft op 
die dag wel les.

Extra vrije dagen:

De leerlingen starten het schooljaar op maandag 29 augustus 2022. Buiten de 
reguliere vakanties hebben we nog enkele vergader- en studiedagen voor de 
leerkrachten (in de jaarplanner genoemd als margedagen). Op deze dagen zijn 
de kinderen vrij van school:

- Vrijdag 16-09-2022 
- Maandag 21-11-2022 
- Maandag 30-01-2023
- Maandag 06-03-2023
- Vrijdag 14-07-2023
- Vrijdag 21-07-2023 

De studiedagen richten zich op de implentatie van Jeelo, 
de leerlingopbrengsten en de professionalisering van het team.

Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30 tot 14:15 uur
08:30 tot 14:15 uur
08:30 tot 12:30 uur
08:30 tot 14:15 uur
08:30 tot 14:15 uur

Inschrijven
Bewegingsonderwijs Zijn er in uw gezin nog broertjes of zusjes die binnenkort 4 jaar worden en nog 

ingeschreven moeten worden op een basisschool? Neem dan contact op met 
onze directie, Debby de Roos, via:

Telefoonnummer: 0223 615 398
E-mail: directie@haven48.meerwerf.nl 
of: https://www.haven48.meerwerf.nl/contact/

Kent u kinderen in de buurt die straks naar de basisschool 
toe kunnen? Laat de ouders dan weten dat ook zij van 
harte welkom zijn voor een rondleiding op ons IKC!

Groep 5, 7 en 8: 
Groep 3, 4 en 6: 

woensdag
vrijdag

De kleuters bewegen dagelijks buiten en in het speellokaal.

Wijzigingen?
Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens?

Bijvoorbeeld: een wijziging in uw gezin, woonadres, contactgegevens 
of medische informatie over uw kind, die wij zouden moeten weten?

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina) via 
Social Schools, telefonisch (0223 615 398) of stuur een e-mail naar: 
administratie@haven48.meerwerf.nl.


