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Dag van de Leraar
OuderbijdrageMet behulp van de leerlingenraad hebben wij de leerkrachten 

op dinsdag 5 oktober een TOP bedankje kunnen geven. 

Natuurlijk willen wij ook u en de kinderen bedanken voor 
het meehelpen en versieren van de prachtige pijlen! 

De ouderraad van IKC Haven48 verzorgt gezellige 
activiteiten voor de leerlingen  van de school zoals 
Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en 
spelletjes-/ Koningsdag. 

Ook  de versnaperingen tijdens diverse activiteiten 
worden door de ouderraad verzorgd en vanuit dit  
budget betaald. Deze extra activiteiten kosten geld, 
maar horen niet thuis in het schoolbudget.  

Daarom vragen wij u om voor 1 november 2021 een 

vrijwillige bijdrage van € 17,50 per kind, per jaar aan 
ons te voldoen. 

Voor kinderen die instromen tussen de Kerst en de 

meivakantie vragen we een bijdrage van € 10,00 per 
kind. Voor kinderen die instromen voor de Kerst en 
al meedoen met Sint en Kerst activiteiten vragen we 

de hele bijdrage van € 17,50 per kind. Het bedrag 
mag u storten op: 

IBAN: NL72 INGB 000 508 2397 
Ten name van: Ouderraad IKC Haven48
Onder vermelding van: voor- en achternaam 
en groep van uw kind(eren)

Met uw bijdrage kunnen wij voor de kinderen alle 
bovengenoemde activiteiten blijven organiseren. 
Bij voorbaat dank!

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).

Dag van de Leraar 05-10-2021
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Jeelo, Project 2
thema: Leren voor later

Nationaal SchoolontbijtUiterste betaaldatum
ouderbijdrage 01-11-2021

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 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 ontbijteestje!

Nationaal Schoolontbijt 03-11-2021

Het tweede project van Jeelo is op woensdag 6 oktober gestart. 
In dit project staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Mensen 
ontwikkelen zich persoonlijk, maar ook de samenleving ontwikkelt 
zich. Bij ontwikkeling is reflectie op jezelf en op het verleden 
belangrijk. Kinderen leren dat je vooruit komt door stil te staan, 
terug te kijken en daarvan te leren voor de toekomst. 

Het doel van dit project is dat leerlingen ontdekken wat hun 
talenten zijn en wat die van anderen zijn. Ze leren hoe je deze 
talenten kunt inzetten om doelen te bereiken, jezelf verder te 
ontwikkelen en daarvan gelukkig te worden. 

Heeft u nog niet uw beroep 
of talent met ons gedeeld? 
Klik dan op deze link:

https://forms.gle/hKLHqB5UaSBL3Qot9

Dan kunnen wij contact met 
u opnemen voor bijvoorbeeld 
het geven van een gastles, 
workshop, het bezoeken van 
uw werkplek, het lenen van 
materialen, enzovoorts. 

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
 Blok 1 van de naschoolse activiteiten is van start gegaan!   
 Rikke uit groep 7B doet mee met de activiteit Bloemen en meer... 

 Dit vindt Rikke ervan:  
 Er was hele leuke, en aardige begeleiding  bij de activiteit. 
 Suus had samen met haar stagiaires alles vooraf  al netjes op de 
 werktafels klaargezet. Er waren heel veel natuurlijke materialen 
 om uit te kiezen. Aan het einde ging iedereen met een goedgevulde 
 herfstkrans naar huis. Volgende keer gaan we een pompoen 
 uithollen en een bloemstuk maken voor erin.

BSO/ PSL Haven48 Afsluiting Jeelo Project 1: 
Zorgen voor jezelf en anderen

PSL Haven48 

Thema 'Eet smakelijk'

De peuters van PSL Haven48  
zijn bezig met het thema 
Eet Smakelijk. We spelen 
rollenspellen in onze winkel 
en koken daarna met de 
boodschappen iets lekkers 
in de huishoek.

Maar wat vinden de peuters 
nou lekker, en wat niet? 
Dat ontdekken ze tijdens 
de smaaktest, en tijdens 
het spiesjes maken.

Daarna knippen of scheuren 
we plaatjes uit folders van 
supermarkten van boodschappen 
die we lekker vinden. Banaan, 
druiven, aardbeien, broodjes 

en veel meer.

BSO Haven48   

Varen

Regelmatig gaan we een stukje varen met de kinderen van BSO Haven48 (8+). 
Lekker even weg, maar natuurlijk ook Den Helder bekijken van een andere kant
en wat leuk dat een opa vanaf de zijkant nog even een foto kon maken. 
Onderweg hebben we goede gesprekken met elkaar en vragen de kinderen 
zich af waarom iedereen elkaar de hele tijd begroet op het water.

Op woensdag 29 september 
hebben we Project 1 van Jeelo 
gezellig samen afgesloten. 

Rik Niks kwam met een workout 
voor alle leerlingen, juffen en 
meesters met een feestelijk tintje 
en leuke muziek. 

Ook liep het hele IKC nog 
één keertje de Daily Mile met 
elkaar en kregen de kinderen 
een certificaat voor al hun 
harde werken. 

Al regende het flink, 
de kinderen hebben er 
niet minder hard door 
gelopen! 

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 start na de herfstvakantie en 
de tweede periode start na de voorjaarsvakantie. Inschrijven kan via:

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


