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& April 

Nieuwe naam!
Op donderdag 25 maart heeft burgemeester 
Jan de Boer, samen met kinderburgemeester 
Lotte Mollema onze nieuwe naam onthuld: 

IKC Haven48

Jarenlang is er goed onderwijs aangeboden op 
Thorbecke. Veel collega's, ouders en kinderen 
kijken nog steeds met een goed gevoel naar 
deze periode. Maar net zoals de wereld om ons 
heen in ontwikkeling is, is ook ons onderwijs 
in ontwikkeling. Sinds 2017 is er achter de 
schermen hard gewerkt aan de totstandkoming 
van een Integraal Kindcentrum. De titel basisschool 
past niet meer bij de huidige functie. Samen met 
de kinderen, collega’s en ouders hebben we het besluit 
genomen om verder te gaan onder een nieuwe naam.

Meerwerf basisschool Thorbecke, Peuterspeel- en 
leergroep de Dijkstappers en Buitenschoolse opvang 
de Diepzeeduikers van SKDH gaan samen verder 

onder een nieuwe naam: IKC Haven48. 

Onderwijs en kinderopvang werken als 1 team, 
volgens dezelfde visie, onder hetzelfde dak, zodat 
kinderen zich in een doorgaande ontwikkelingslijn van 
2 tot 13 jaar kunnen ontwikkelen. Ons IKC staat midden 
in het levendige centrum van Den Helder, maar vormt 
voor de kinderen een rustpunt in de wijk.

We hadden u graag uitgenodigd bij dit feestelijke moment. 
Helaas zit dit er door de huidige Corona maatregelen niet in.

Uiteraard hebben we er voor de kinderen een feestje van 
gemaakt! Iedereen kwam feestelijk gekleed voor dit heugelijke 
moment. Met de kinderen van de eigen groepen zijn er veel 
leuke en gezellige activiteiten gedaan.

Er is gebouwd, gedanst, geklommen, versierd, gespeeld, 
gewonnen en er zijn feestfoto's gemaakt!

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).

Goede Vrijdag
(wel school)

02-04-2021

Paasvakantie
03-04-2021
tot en met
05-04-2021

Oudergesprekken
(niet fysiek, info volgt)

12-04-2021
tot en met
16-04-2021

Rapport 2 mee 15-04-2021

IEP groep 8
20-04-2021
tot en met
21-04-2021

Meivakantie
24-04-2021
tot en met
09-05-2021

Hemelvaartvakantie
13-05-2021
tot en met
16-05-2021

Start CITO 17-05-2021

Pinkstervakantie
22-05-2021
tot en met
24-05-2021

Stukje leerlingenraad
Wij zijn Kylie en Roan van de leerlingenraad.

Wij als leerlingenraad hebben een soort van mee mogen helpen 
met het bedenken van een naam. De leerlingenraad heeft namelijk 
mogen meestemmen op een naam voor de school en IKC Haven 48 
als naam vinden wij erg leuk.

Ik en Roan vinden het jammer dat wij al in groep 8 zitten, omdat 
we met onze directeur en met de kinderraad nog heel veel wil 
veranderen in en aan onze school. 

De vorige leerlingenraad heeft ook een heleboel veranderd aan 
school dat het iets meer zoals thuis voelt bijvoorbeeld: Leukere 
stoelen, Plekken waar je rustig alleen kan werken en meer kleur.

De nieuwe website is ook erg cool geworden. 

En vandaag hebben we de onthulling met de burgemeester gehad 
en de kinderburgemeester. Het was een leuke dag en dinsdag is 
er ook een klimmuur en een schommel bij gekomen!

Contactgegevens

Californiestraat 48
1781 GN Den Helder

administratie
@haven48.meerwerf.nl

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

IKC-Haven48-400032316687698/

              ...

Wist u dat?!
School 7, nu bekend als de bibliotheek in de Helderse 

Binnenstad werd in 1905 gebouwd als school voor lager 
onderwijs. In die tijd was het gebruikelijk om scholen 

nummers te geven. Eind 1956 verlieten de laatste 
kinderen School 7 om les te krijgen in de nieuw 

gebouwde Thorbeckeschool aan de Californiëstraat, 
toen nog op nummer 38. Met IKC Haven48 geven we 

een knipoog naar de onderwijshistorie van Den Helder.



Hallo lente
Denkt u aan de zomertijd? 
28 op 29 maart gaat de klok 1 uur vooruit!

Mottenballen pluizen! Naschoolse activiteiten, vervolg
Groep 7 heeft op 1 maart mottenballen uitgepluisd. Door de huidige lockdown konden de naschoolse activiteiten, die van 

start zouden gaan in januari van dit nieuwe schooljaar helaas niet starten.

Wij wachten af tot er meer duidelijkheid is over eventuele versoepelingen. 
Zodra die duidelijkheid er is, kan de werkgroep zich verder beraden over 
de mogelijke voortzetting van de naschoolse activiteiten. Wij houden u op 
de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Wilt u dit liever niet afwachten en/ of mocht u af willen zien van de door 
u gedane inschrijving, neem dan contact op met juf Galina (administratie), 
via Social Schools.

PSL Haven48
De peuters werken met het thema: 
'Hatsjoe!' van Uk en Puk.

Bericht GGD, gezondheidsonderzoek

Hoe gaat het met uw kind?  

GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn 
van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de regio Noord-Holland- Noord. 

Wilt u meehelpen aan dit onderzoek, vul dan de vragenlijst over 
gezondheid en welzijn van je kind in en win! 

Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst anoniem in. 
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. 1 op de 15 deelnemers wint 

een bol.com bon t.w.v. €10 en onder alle deelnemers worden 4 

weekendjes weg naar keuze verloot ter waarde van € 250,00. 

Deze vragenlijst brengt de gezondheid van onze jongste inwoners in 
beeld. De resultaten worden door GGD HN en gemeenten gebruikt 
als input voor het gezondheidsbeleid. 

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar:
www.ggdhn.nl/kindermonitor. 


