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Inspectie: GOED!    Bijlagen bij 
   deze nieuwsbrief:

Op 5 april hebben wij een hele dag bezoek gehad van 
de onderwijsinspectie.

Het onderzoek was gericht op de doorgaande lijn binnen 
ons IKC. Hoe zorgen wij dat de kinderen op ons IKC, van peuter, 
naar kleuter, naar groep 8, zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Het onderzoek was onderdeel van het bestuursonderzoek bij 
Meerwerf Basisscholen. De inspectie heeft voor de meivakantie 
laten weten dat ze het bestuur van Meerwerf Basisscholen 
het oordeel GOED geven. 

Dit gebeurt niet vaak in Nederland, 
dus we zijn heel trots op dit resultaat. 
Het definitieve rapport moet nog 
worden opgesteld. In de bijlage vindt 
u een schrijven van onze bestuurder.

    - Flyer HTC tennis
    - Flyer HCSC voetbal 
    - Folder Buurtgezinnen/
       Meerwerf Goes Local
    - Brief bestuurder Meerwerf

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).

Vaderdag

Schoolreis, groep 
1&2
5&6
3&4

Concert groep 7 Triade
(meer info volgt)

Musical groep 8

Afsluiting Jeelo, project 5

Kennismaken nieuwe
groepen & KIJKavond

Rapport 3 mee

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

Laatste schooldag!

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

Zomervakantie

19-06-2022

21-06-2022
21-06-2022
23-06-2022

23-06-2022

28-06-2022

01-07-2022

06-07-2022

07-07-2022

08-07-2022

14-07-2022

15-07-2022

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

Opening Jeelo,
project 5
Op 10 mei hebben we project 5 van Jeelo geopend, 
met als thema: Veilig in het verkeer. De leerlingen liepen 
via een parcours de school binnen. Onderweg kwamen 
de kinderen verschillende verkeerssituaties en 
verkeersborden tegen.

CITO
Veel basisscholen beschikken over een leerlingvolgsysteem (LVS). 
Een LVS omvat de gehele basisschoolperiode van uw kind en 
bestaat uit een set van methodeonafhankelijke, genormeerde 
toetsen. 

Deze toetsen betreffen vooral de instrumentele vaardigheden; 
lezen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.

Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht meten in hoeverre 
uw kind de leerstof van een bepaald leerjaar beheerst en op welke 
onderdelen eventueel extra oefening of uitleg nodig is. Bovendien 
kan op de resultaten van het LVS een reeks herhalingsoefeningen, 
verdieping- of uitbreidingstaken worden toegepast.

Van 30 mei tot 24 juni vinden de CITO toetsen plaats. Zorgt u 
ervoor dat u eventuele afwezigheid van uw kind(deren) tijdig 
doorgeeft/ overlegt met de leerkracht van uw kind(eren)?

Eiertikwedstrijd
Iedereen heeft moedig gestreden tijdens de eiertikwedstrijd op
15 april, goed gedaan! Er zijn veel eieren gesneuveld en het was
erg spannend. De groepswinnaars zijn geworden: 

PSL

1/2A

1/2B

3

4

5

6

7A

7B

8

Sofija

Angy

Izabella

Selah

Ryan

Bogdans

Dean

Jessy

Enzo

Gijs

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/

              ...



Even voorstellen: Afscheid:

Suzanne van Schalkwijk Wilma Kense
Mijn naam is Suzanne van Schalkwijk en ik zal volgend 
jaar gaan lesgeven aan groep 8. 

Ik ben 37 jaar, getrouwd en moeder van Roan (12 jaar) 
en Elin (10jaar). Ik ben opgegroeid in Den Helder en 
woon nu al een paar jaar in Julianadorp. Ik hou ervan 
om te lezen, te knutselen, te wandelen en ga graag 
kamperen met het gezin. 

Ik heb de afgelopen 15 jaar gewerkt binnen het speciaal onderwijs op de scholen: 
De Pijler en de Kompasschool. Ik vind het erg belangrijk dat alle leerlingen gezien worden. 
Dat ze hun eigen talenten ontdekken en leren gebruiken. Dat ze trots leren zijn op zichzelf. 
Ik heb er zin in om te gaan werken op IKC Haven48 en jullie kinderen te begeleiden naar 
hun vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs.

Na heel veel (43) jaar op de Thorbeckeschool en daarna 
IKC Haven48 te hebben gewerkt ga ik met pensioen.

Toen ik 23 jaar jong was kwam ik als onderwijzeres in 
de 2e klas (nu groep 4) op de Thorbeckeschool. Het hoofd 
van de school was toen meneer Beulenkamp. Pieter Scheer 
werd zijn opvolger. De naam ‘hoofd der school’ veranderde 
in 1985 in ‘directeur’. Na Pieter volgden Wietske (Wijnants), 
Frank (Slort) en Debby(de Roos).

Met veel plezier heb ik in deze tijd aan de kinderen van groep 1 t/m 6 lesgegeven. 
Daarna en inmiddels al heel wat jaren, heb ik ook met veel plezier als intern begeleider 
gewerkt. Wanneer je zo lang op een school staat, kwam/ kom je vanzelf de kinderen 
van deze kinderen weer tegen, en ook regelmatig de opa’s en oma’s die eerst zelf hun 
kinderen naar school brachten en dan nu hun kleinkinderen.

Om nieuwe en andere dingen te ondernemen is het ook goed om afscheid te nemen 
van ‘mijn’ leuke, lieve en geweldige (oud)collega’s, kinderen en ouders op de school 
waar ik het al deze jaren erg naar mijn zin heb gehad!!!

Petra Visser
MIjn naam is Petra Visser en ik woon met mijn man en 
onze dochters in Schagerbrug. In mijn vrije tijd hou ik 
van lezen, wandelen en crossfit. 

Na het behalen van mijn PABO-diploma heb ik met veel 
plezier in Alkmaar, Schagen en Hippolytushoef gewerkt 
in de groepen 1 t/m 6. Volgend jaar start ik bij jullie 
op IKC Haven48 in groep 5. 

Ik werk met veel plezier in het onderwijs en iedere dag is voor mij weer een nieuwe 
mogelijkheid om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Als leerkracht probeer 
ik betrokken te zijn bij de kinderen en te werken aan een goede vertrouwensband. 
Ik wens iedereen alvast een fijne zomervakantie en kijk uit naar onze samenwerking.

Henk Cup
In januari 1981 had ik mijn eerste klas op de Thorbecke
(IKC Haven48). Ik begon met een groep 6/7 van 38 leerlingen. 
Heel veel leerlingen uit deze klas kom ik nog steeds tegen, 
wat natuurlijk erg leuk is. Ondertussen zijn we ruim 41 jaar 
verder en heb ik in al die jaren les gegeven aan de bovenbouw, 
voornamelijk groep 8. Ik denk dat het in al die jaren wel meer 
dan 1000 leerlingen geweest zijn die ik les heb mogen geven. 

Vooral de adviezen naar het voortgezet onderwijs vond ik leuk om te doen 
en natuurlijk niet te vergeten de afsluitende schoolkampen naar Ackersate.

Het is nu tijd voor mij om met pensioen te gaan en Haven 48 met een gerust hart over te 
laten aan mijn opvolgers. Ik stop met heel veel positieve herinneringen aan deze school en ik 
kom zeker nog wel eens langs op school, maar dan als “oud leerkracht”

Ingmar Vink
Het is tijd om mij aan u voor te stellen. Mijn naam 
is Ingmar Vink en vanaf volgend jaar mag ik het team 
van IKC Haven48 komen versterken.  

Iets over mijzelf: Samen met mijn vriendin Rianne 
en onze lieve hond Mila wonen wij op een steenworp 
afstand van het bos en twee steenworpen afstand van 
het strand. Omdat Mila graag uitgelaten wil worden, 
zijn wij daar vaak te vinden.  

In mijn vrije tijd mag ik graag sporten. Vanaf mijn twaalfde doe ik aan tafeltennis en 
rond mijn drieëntwintigste ben ik besmet geraakt met het hardloopvirus. Afgelopen 
oktober heb ik mijn eerste marathon gelopen, maar 16 oktober 2022 staat alweer in 
de agenda en ik hoop dan te starten aan mijn tweede marathon in Amsterdam. Twee 
jaar geleden hebben wij een camper aangeschaft en zodra het weer het toelaat zijn 
wij daarmee op pad. We hebben de laatste twee jaar vooral Nederland ontdekt en 
we willen vanaf nu wat meer de grens over en met name Scandinavië lijkt ons erg 
mooi om te bezoeken.   

Op mijn negentiende ben ik bij de Koninklijke Marine gaan werken en ondanks dat 
ik het daar ontzettend naar mijn zin heb gehad, vond ik het na twintig jaar tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Na mijn studie ben ik in Haarlem beland waar ik vier jaar 
voor groep 8 heb gestaan. Omdat de reistijd mij op begon te breken, ben ik op zoek 
gegaan naar een baan in Den Helder. Na een jaar gewerkt te hebben op de Schoter 
Duijn in de Schoten, werk ik vanaf volgend jaar op Haven48.  

Wat kunt u van mij verwachten: Ik ben een zeer enthousiaste, gemotiveerde door 
passie gedreven leerkracht die er alles aan zal doen om het maximale uit uw kinderen 
te halen. Uiteraard wil ik alle kinderen een onvergetelijk laatste schooljaar van hun 
basisschooltijd geven. Dan rest mij niets anders dan te zeggen dat ik ontzettend zin 
heb om te starten en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. 

Lars Roggeveen
Na 6 jaar voor de klas te hebben gestaan op de Thorbecke/ IKC Haven48, 
heb ik ervoor gekozen om naar een andere school te gaan. Ik wil alle 
ouders bedanken voor het vertrouwen dat ze mij gegeven hebben. 
Het was een eer om de kinderen een stapje verder te helpen in hun 
ontwikkeling. 

Lars Baanvinger
Mijn naam is Lars Baanvinger. Ik ben 20 jaar oud en inmiddels bezig met 
mijn laatste jaar van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Na vier maanden 
stage te hebben gelopen op Curaçao, waar ik tevens mijn minor heb gevolgd, 
keer ik terug op IKC Haven48. Nieuw ben ik dus niet op het IKC, aangezien ik 
hier in mijn vorige studiejaren al twee periodes stage heb mogen lopen. 
Dit jaar zal ik voor groep 7 staan. Voor mijn opleiding heb ik alle mogelijke 
studiepunten behaald, waardoor ik dit jaar te werk ga in de vorm van een 
LIO baan. Dit wil zeggen dat ik gedurende dit jaar op de maandagen 
zelfstandig voor de klas sta en dat juf Anneke op dinsdagen samen met 
mij aanwezig is om mij te kunnen begeleiden in mijn ontwikkeling. 

In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport. Zo ben ik in de doordeweekse avonden en op 
zaterdagen vaak te vinden op het voetbalveld of loop ik hard in Den Helder. Daarnaast 
hou ik van gezelligheid met vrienden en familie! Ik kijk er naar uit om op IKC Haven48 
mijn studie succesvol af te ronden, maar bovenal om er met de kinderen een 
ontzettend leuke en leerzame tijd van te maken!


