
2021-2022

 April

Eiertikwedstrijd
   Bijlagen bij 
   deze nieuwsbrief:

Het is bijna Pasen en de paashaas zie je nu overal. 
Zo ook (paas)eitjes en daar gaan we iets leuks mee doen! 

Op vrijdag 15 april zal er een wedstrijd ‘eitje tik’ gehouden 
worden. Eerst in de klassen (waar het spel zal worden uitgelegd) 
en daarna zullen de groepswinnaars in de finale tegen elkaar 
strijden op het schoolplein, waar alle groepen de strijders zullen 
aanmoedigen!

De uiteindelijke winnaar wordt de ‘Eiertikkoning van 2022’ 
en natuurlijk zijn er prijsjes te winnen.

Zorgt u ervoor dat u op vrijdag 15 april een hard gekookt ei 
aan uw kind(eren) meegeeft naar school? Let op: plak niks op 
het ei (zoals: stickers of plakband). Dit kan ervoor zorgen dat 
het ei sneller breekt.

In de groepen zal er worden geoefend op het volgende versje:

‘Rikke, tikke, tikke
Jij en ikke
Ik en jij
Eitje groot, eitje klein
Wie zal hier de koning zijn?!!’

Wij zijn heel erg benieuwd 
wie er gaat winnen!

    - Flyer Buurtgezinnen
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).

Jeelo, project 5, thema: 
Veilig in het verkeer

Schoolvoetbal

Voorrondes

Voorronde 2 (verplaatst)
Finale

30-03-2022 &
07-04-2022

13-04-2022
20-04-2022

Op dinsdag 10 mei start project 5 van Jeelo, 
met als thema:

Veilig in het verkeer
h
Kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school 
en naar hun vrienden. Hoe kan dat zo veilig mogelijk?
Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Het is 
belangrijk om verkeerssituaties ook te kunnen overzien. 
En dat leren de kinderen alleen door te oefenen!

Het doel van dit project is dat de kinderen niet alleen 
leren over de regels van het verkeer, maar ook leren 
om te observeren wat gevaarlijke situaties in het 
verkeer zijn. Ze leren om bewust bezig te zijn met 
het verkeer en zich niet te laten afleiden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Van eenvoudige naar complexe verkeerssituaties:
Kinderen leren eerst de verkeersafspraken voor buiten 
spelen, lopen en fietsen. Er worden lastige situaties 
besproken, zoals voorrangskruisingen en rotondes.

Van het schoolplein tot in het verkeer: 
Kinderen oefenen eerst vaardigheden op het 
schoolplein en later in een verkeerssituatie.

Van dichtbij tot veraf: 
Kinderen leren over verkeer in de directe omgeving 
en uiteindelijk tot buiten de wijk.

Van een veilige speelplek kiezen tot een veilige
route plannen: 
Kinderen beoordelen plekken en routes op veiligheid, 
verkeersdrukte en reistijd.

Van het houden aan afspraken tot zelf risico’s
inschatten: 
Kinderen leren zich te houden aan gemaakte afspraken. 
Later herkennen ze risicovolle situaties en nemen ze zelf 
maatregelen.

Goede Vrijdag (wel les),
Eiertikwedstrijd (Ei mee!)

15-04-2022

Paasvakantie
16-04-2022
tot en met
18-04-2022

IEP groep 8
20-04-2022 &

21-04-2022

Koningsspelen 22-04-2022 Koningsspelen

Meivakantie
23-04-2022
tot en met
08-05-2022

Op vrijdag 22 april zullen er weer Koningsspelen 
gehouden worden. Het thema van dit jaar is: 

Voel je fit

Alle kinderen mogen verkleed komen in de 
Hollandse kleuren: oranje, rood, wit en blauw!

We zullen starten met een gezamenlijk ontbijt 
en de rest van de dag zal in het teken staan van 
veel gezelligheid en spelletjes. Geeft u voor vrijdag 
22 april de 4 B's mee aan uw kind (bord, bestek, 
bakje, beker)? Schrijf hier de naam van uw kind op. 

Er is ook een themalied, genaamd: 'Fittop10'. 
Oefent u alvast samen met uw kind?

Link themalied 'Fittop10':
https://youtu.be/IU1xmydGadY 

Start Project 5 Jeelo,
thema: Veilig in het verkeer

10-05-2022

Hemelvaartvakantie
26-05-2022
tot en met
29-05-2022

CITO
30-05-2022
tot en met
24-06-2022

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/

              ...

Promovideo
Ga naar Facebook of Instagram om ons nieuwe 
promovideo te bekijken (delen is lief)!

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/IKC-Haven48-
400032316687698/videos/?ref=page_internal

Instagram: https://www.instagram.com/tv/Cb7tpV8jY5f/?
utm_source=ig_web_button_share_sheet



BSO/ PSL Haven48 Informatie schoolreis/ schoolkamp

PSL Haven48   

Zorgen voor dieren

Op PSL Haven48 werken we ook 
aan het thema 'Zorgen voor dieren'. 

De afgelopen periode hebben we 
verschillende dieren op bezoek gehad. 
Een papegaai, een hond, een paard, 
een lammetje en allerlei dieren van 
De Helderse Vallei. We hebben het 
gehad over dierenvoeding, maar ook 
over verschillende soorten poep. 

Natuurlijk kon een bezoekje aan 
de dierenwinkel in de buurt niet 
ontbreken waar we hebben 
gekeken naar speeltjes, voeding 
en andere materialen.

BSO Haven48   

Pannenkoekendag

Op BSO Haven48 hebben we de
Nationale Pannenkoekendag gevierd. 

De ouders kinderen van de 8+ groep 
hielpen de jongere kinderen met 
het bakken van pannenkoeken 
en uiteindelijk hebben we ze 
met elkaar opgegeten.

Inzamelactie vluchtelingen Oekraïne   
De inzamelactie voor de vluchtelingen van Oekraïne heeft heel wat spulletjes 
opgeleverd: dank u wel! Een aantal sterke kinderen hebben meegeholpen om 
alle spullen in de vrachtwagen van Rataplan te krijgen. 

Groep Datum Locatie Kosten
QR-code 

betaallink
(scan met uw telefoon)

1 & 2 21-06-2022
Ecomare/ 

Strandkiosk, paal 17
€18,50

3 & 4 23-06-2022 Speeltuin Linnaeushof €32,00

5 & 6 21-06-2022
Familiepark 

Drievliet
€35,00

7
30-05-2022 
tot en met 
01-06-2022

Vakantiepark Ackersate €65,00

8
01-06-2022 
tot en met 
03-06-2022

Vakantiepark Ackersate €65,00

Betaalverzoeken per groep (klik op de link):
https://drive.google.com/file/d/1bykMeg3c2WteZrlp8MpBwoIhFqOz0glS/view?
usp=sharing

Uiterste betaaldatum: 20-05-2022
Is bovenstaande betaallink verlopen? Vraag dan om een nieuwe link bij de administratie 
(juf Galina). Binnenkort sturen wij ook een reminder met vernieuwde betaalverzoeken.

Vergoeding JeugdCultuurfonds (JOC)
Wilt u een vergoeding aanvragen voor bovenstaande kosten? Vul dan zo snel mogelijk 
via de volgende link het aanvraagformulier in: https://forms.gle/eER5rdZfKRK5tTno9/. 
Wij dienen uw aanvraag in. Kijk voor de voorwaarden en verdere informatie op: 
https://www.jocdenhelder.nl/informatie/ 

Buurtgezinnen
Aan deze nieuwsbrief hebben we een bijlage toegevoegd over de organisatie 
'Buurtgezinnen'. Deze organisatie koppelt gezinnen die het zwaar hebben 
(vraaggezinnen) aan een gezin in de buurt (steungezinnen). 

Kinderen krijgen wat extra liefde 
en aandacht, ook worden ouders 
ontlast. Buurtgezinnen probeert te 
voorkomen dat problemen binnen 
een gezin verergeren en zij willen 
ervoor zorgen dat kinderen positief 
opgroeien in hun eigen gezin. 

Lees de bijlage voor meer informatie 
of neem een kijkje op hun website:
https://www.buurtgezinnen.nl/


