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Fijne vakantie!
Afgelopen schooljaar was heel bijzonder. Het schooljaar heeft veel
van een ieder gevraagd. We zijn heel dankbaar voor ieders inzet. 

Middels deze nieuwsbrief ronden we het schooljaar 2020-2021 af 
en kijken we vooruit naar het komende schooljaar.

Wij wensen u en de kinderen een zonnige zomervakante.
Tot maandag 23 augustus 2021, dat is de eerste schooldag
van het schooljaar 2021-2022!

Maatregelen tegen COVID-19:

In verband met de 1,5 meter afstandsregel en om duidelijkheid 
te geven over de start van het nieuwe schooljaar en om risico's 
bij aanvang van het nieuwe schooljaar te minimaliseren, 
hebben de Meerwerf Basisscholen het besluit genomen om 
de huidige maatregelen de eerste 3 weken nog te handhaven:

- Geen ouders op het schoolplein en in de school;
- Gebruik aparte ingangen (groep 1, 2 en 3 gaat door de blauwe 
voordeur, groep 4 en 5 gaat door de ingang achter de school en 
groep 6, 7 en 8 gaat door de rode deur op het voorplein.

Indien er nieuwe protocollen en maatregelen beschikbaar komen 
zullen wij u hierover informeren.

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). Afscheid juf Margriet

Kennismaken nieuwe 
juf of meester

30-06-2021
Haven 48 is een school waar ik 17 jaar met veel 
plezier heb gewerkt. Ik ben begonnen in groep 4, 
heb een aantal jaar groep 3 gedaan en ben toen 
in de bovenbouw terecht gekomen. Alle groepen 
hadden iets bijzonders en gaven mij het gevoel 
dat ik iets voor de kinderen kon betekenen. 

Toch heb ik de keuze gemaakt om een baan in 
het onderwijs dichterbij huis te zoeken en heb 
deze ook gevonden. 

Ik hoop dat ook deze school mij net zoveel liefde, 
energie en plezier geven als ik de afgelopen 17 jaar 
hier heb gehad van leerlingen, ouders en collega´s.  

Ik wens iedereen een super fijne zomervakantie toe 
en zeg bij deze tot ziens.
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groep 1 tot en met 8 vrij

02-07-2021
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tot en met
22-08-2021 In verband met de planning voor het komende 

schooljaar verzoeken wij u aan de directie door 
te geven welke kinderen uit uw gezin volgend 
schooljaar (2021-2022) 4 jaar worden en nog
moeten worden aangemeld op onze school.

Ouders die hun kind al hebben aangemeld voor 
volgend schooljaar, hoeven uiteraard niets meer 
in te vullen.

Eerste schooldag 
2021-2022!

23-08-2021

Jevak 2021 gaat door!
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/

              ...

Van maandag 16 augustus tot en met 
vrijdag 20 augustus wordt er weer Jevak 
gehouden in Buurthuis Centrum. Tijdens 
Jevak worden er prachtige houten hutten 
door de kinderen gebouwd en worden er 
hele leuke andere activiteiten gedaan. De 
laatste vrijdag van de Jevak is er een grote 
verrassing voor de kinderen. 

Er zijn nog plekken vrij! U kunt uw kind per 
e-mail opgeven via onderstaand e-mailadres.

Wanneer: maa 16 aug tot en met vrij 20 aug
Thema: Dierentuin
Waar: Buurthuis Centrum
(adres Koningdwarsstraat 146 te Den Helder)

Kosten: € 6,00 per kind
Opgeven via: jeugd@buurthuiscentrum.nl



Schooljaar 2021-2022

Klassenverdeling Vakanties
De klassenverdeling voor het schooljaar 2021-2022 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

 16-10-2021 tot en met 24-10-2021
 25-12-2021 tot en met 09-01-2022
 19-02-2022 tot en met 27-02-2022
 16-04-2022 tot en met 18-04-2022
 23-04-2022 tot en met 08-05-2022
 26-05-2022 tot en met 29-05-2022
 04-06-2022 tot en met 06-06-2022
16-07-2022 tot en met 28-08-2022

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

ICT Coordinator: 
Leerkrachtondersteuner: 
Interne begeleiding: 
Pedagogisch medewerker: 
Teamleider kinderopvang: 
Administratie:
Directie: 

Keshia Elhorst & Monique Stempher 
Yvonne Groot
Suzan van den Beldt* & Marlena van Langevelde
Elles Vreugdenhil & Trudy Baaij
José Tesselaar
Margreet Rentenaar
Anneke Oosterbeek & Petra Dirks
Lars Roggeveen & Petra Dirks
Henk Cup & Cindy de Vos

Henk Cup
Luciënne de Haan
Wilma Kense & Bartha Schuiling
Jauke Bijl, Rosanne Boon & Loes Meternich
Patricia Molenaar
Galina Elzinga
Debby de Roos

Aangepaste lestijden:

In verband met het kerstdiner op 23 december in de avond, gaan de kinderen op 
donderdag 23 december tot 12:00 uur naar school en vrijdag 24 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 23 augustus 2021. 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:

- Maandag 20-09-2021 
- Woensdag 24-11-2021 
- Maandag 06-12-2021
- Maandag 28-02-2022
- Woensdag 16-03-2022
- Vrijdag 08-07-2022
- Vrijdag 15-07-2022 

* In verband met het zwangerschapsverlof van juf Suzan, zal zij tot en met de kerstvakantie
vervangen worden door juf Wietske Kuus.

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

Bewegingsonderwijs

Wij wensen u 
een hele fijne

zomervakantie!

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

woensdag
vrijdag

De kleuters bewegen dagelijks buiten en in het speellokaal.


