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Nationaal Schoolontbijt
Bijlagen bij 
deze nieuwsbrief:

Op woensdag 3 november doen we weer mee met
het Natonaal schoolontbijt. Voor één keer kunnen
de kinderen dus eens zonder ontbijt naar school. 

En vindt uw kind niet alles lekker? Geen probleem,
er is keus genoeg. Het pakket zit vol met gezond eten 
en ander leuks!

Let op: het enige waar u zelf voor moet zorgen, 
zijn de vier B’s: Borden, Bestek, Bakjes en Bekers. 
Schrijf op de vier B's de naam van uw kind en geef 
dit mee in een tas waar ook de naam van uw kind 
op geschreven staat. Om het milieu te sparen, ziten 
er geen wegwerpspullen in het ontbijtpakket.

Op naar een leuk, gezellig en
vooral gezond ontbijtfeestje!                                        
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het Natonaal schoolontbijt. Voor één keer kunnen
de kinderen dus eens zonder ontbijt naar school. 

En vind uw kind niet alles lekker?– Geen probleem – 
er is keus genoeg. Het pakket zit vol met gezond eten 
en ander leuks!

Let op: het enige waar u zelf voor moet zorgen, 
zijn de vier B’s: Borden, Bestek, Bakjes en Bekers. 
Schrijf op de vier B's de naam van uw kind en geef 
dit mee in een tas waar ook de naam van uw kind 
op geschreven staat. Om het milieu te sparen, ziten 
er geen wegwerpspullen in het ontbijtpakket.

Op naar een leuk, gezellig en
vooral gezond ontbijtfeestje!" 

  - Beslisboom d.d. 18-10-2021
  - Ouderbrief Nationaal Schoolontbijt
  - Ouderbrief EU-Schoolfruit

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).

Nieuw gezicht
Kleuterplein

SKDH dicht, wegens
studiedag VSO/BSO/ PSL

04-11-2021

Sint Maarten
(school open van 
17:30 tot 19:00 uur)

11-11-2021 Op maandag 1 november start juf Anna op 
IKC Haven48 als leerkracht op het Kleuterplein. 

Binnen het IKC is er een nieuwe taak gekomen 
en juf Keshia heeft de ambitie deze te vervullen. 
Juf Keshia verdwijnt niet uit beeld maar ze zal 
niet meer dagelijks voor de groep staan.

In praktijk betekent dit dat juf Anna op maandag 
tot en met woensdag werkt en juf Monique op 
woensdag tot en met vrijdag in 1/2A Basisgroep 
het Speelhuis. Juf Yvonne is er op maandag tot 
en met vrijdag in 1/2B Basisgroep het Atelier.

Start Schoolfruit 15-11-2021

Oudergesprekken
(info/ uitnodiging volgt)

15-11-2021
tot en met
19-11-2021

Margedag, 
groep 1 tot en met 8 vrij

24-11-2021 EU-Schoolfruit
Afsluiting Project 2 Jeelo 26-11-2021

Van maandag 15 november tot en met vrijdag 22 april ontvangt 
ons IKC elke week drie gratis porties groente en fruit per leerling 
van de Europese organisatie EU-Schoolfruit.

Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!
De kinderen leren over groente en fruit en misschien ontdekken 
ze wel nieuwe smaken...

De uitdeeldagen maken wij op een later moment aan u bekend.

Even voorstellenMargedag, 
groep 1 tot en met 8 vrij

06-12-2021

Hallo ouders en kinderen, 

Op maandag 1 november is het zover, mijn  
eerste dag bij jullie op school. Ik heb er zin in,
hopelijk jullie ook! 

Mijn naam is Anna de Graaf, 35 jaar oud.  
Geboren en opgegroeid in het kleine dorpje
Lutjewinkel hier in de kop van Noord Holland.
Afgestudeerd in 2009 aan de Pabo in Amsterdam
en daarna voornamelijk in het Amsterdamse
basisonderwijs gewerkt. De laatste periode had  
ik een  kleuterklas in Voorhout waar ik toen ook 
woonde. Mijn hart ligt echt bij de kleuters, maar 
ik heb ook ervaring met lesgeven aan hogere 
groepen. 

Sinds kort woon ik met veel plezier in Julianadorp, 
samen met mijn vriend en ons dochtertje Ivy van 
vijf maanden. Dingen die ik leuk vind om te doen 
zijn reizen, hardlopen, koken, yoga, (voor)lezen 
en creatief bezig zijn. 

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal beter te leren 
kennen. Schroom vooral niet om even een praatje
met mij te maken! 

Tot gauw, 
Anna de Graaf 
Juf Anna

Start Project 3 Jeelo, 
thema: Omgaan met geld

07-12-2021

Groep 1 tot en met 8 les
tot 12:00 uur. Kerstdiner:
van 17:00 tot 19:00 uur

23-12-2021

Groep 1 tot en met 8 les
tot 12:00 uur.

24-12-2021

Kerstvakantie

Schoolbasketbal

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

28/29/30-12-2021

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/

              ...



Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten van blok 1 van dit schooljaar duren 
nog tot en met donderdag 4 november. Wat hebben we een 
plezier gehad en wat zijn er mooie kunstwerken en/ of prachtige 
plaatjes uit gekomen!

Blok 2 van de naschoolse activiteiten vinden plaats van 
dinsdag 11 januari tot en met donderdag 17 februari 2022. 
Begin december ontvangt u een aankondiging met verdere 
informatie over blok 2. Houd u Social Schools in de gaten?!

BSO/ PSL Haven48 Sint Maarten

PSL Haven48 

Lampionnen en koekjes

Op PSL Haven48 zijn we druk bezig met het 
maken van lampionnen voor Sint Maarten. 
De kinderen zijn geconcentreerd en met 
plezier aan het knutselen. 

Ook hebben we koekjes gebakken in 

verschillende vormen.

BSO Haven48   

Bioscoop, solderen, knutselen en bakken

In het kader van het Jeelo thema: leren voor later 
zijn we op bezoek geweest bij Kinepolis Den Helder. 
Hier hebben we van de theatermanager een 
uitgebreide rondleiding gehad door de hele 
bioscoop. In elke ruimte werd wat verteld over 
wat daar gedaan wordt. Zo zijn we bijvoorbeeld 
in de projectieruimte geweest, maar ook in de 
voorraadkamer met enorme balen popcorn! 
In de herfstvakantie hebben we met meerdere 
locaties een zaal afgehuurd om de film 
Ron’s gone wrong te zien.

 

m
Maar natuurlijk doen we nog veel meer op BSO Haven48!
We zijn o.a. bezig met solderen, krimpy dinky, werkjes 
maken met de 3D-pen, en hebben we Turkse broodjes 
gebakken.

Op donderdag 11 november vieren we Sint Maarten. 
Het lichtjesfeest waarbij we stilstaan bij de gedachten
'delen met elkaar' en voor de ander zorgen.

Het belooft een feestelijke dag te worden. Er is al druk 
geknutseld aan mooie lampionnen en een aantal groepen 
zal een bezoek brengen aan verzorgingstehuizen.

In de avond is de school ook geopend, 
van 17:30 tot 19:00 uur. 
Komt u gezellig langs?

Wist u dat... 

De feestdag Sint Maarten vernoemd is naar Sint Martinus? 
Martinus was een soldaat van het Romeinse leger, geboren in het jaar 316 
na Christus. Op een hele koude dag in de winter, reed hij te paard richting
zijn huis. Toen zag Martinus een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. 
De arme man had ook geen schoenen aan. Hij had het koud en bedelde om 
geld, zodat hij eten kon kopen. Martinus wilde iets geven, maar hij had geen 
geld bij zich. Hij stapte daarom van zijn paard af, sneed met zijn zwaard de
helft van zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen 
de kou.

Ook vierden mensen vroeger rond 11 november allerlei winterfeesten. 
Nog even goed eten en drinken, voordat de strenge winters zouden beginnen.
Tijdens de winterperiodes moest iedereen zuinig doen met brandstof en voedsel.
De arme mensen mochten onder andere rond 11 november, langs de deuren 
gaan. Dan zongen ze een liedje, waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen.
Zo zorgden de mensen voor elkaar en om deze reden wordt Sint Maarten ook 
wel het lichtjesfeest genoemd.

JouwSportProject, periode 1
Lijkt het jou leuk om kennis te maken met een sport zonder dat je 
direct voor een jaar lid moet worden van de vereniging?

Dat kan met het JouwSportProject (JSP) van Team Sportservice 
Den Helder. Maak 4 keer kennis met één of meer sporten naar 

keuze (kosten: € 5,50 per sport, per persoon)!

Iedereen van kleuter tot en met senioren die kennis wil maken 
met een nieuwe sport kan zich inschrijven. Er zijn per schooljaar 
2 periodes dat je met het project mee kan doen en uit verschillende 
sporten kan kiezen. De eerste periode is na de herfstvakantie gestart 
en de tweede periode start na de voorjaarsvakantie. 

Inschrijven kan via:
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/sport-project/


