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Nieuw schooljaar!
Aankomende maandag start het schooljaar 2021-2022 en gaan de kinderen 
weer naar school. We hopen dat u en de kinderen hebben genoten van 
een fijne zomervakantie. 

De leerkrachten hebben de afgelopen week het werk voorbereid om 
maandag weer een goede start met de kinderen te kunnen maken. 
We hopen dat de kinderen er ook weer zin in hebben.

In deze nieuwsbrief zetten we alle belangrijke zaken nog even op een 
rij voor u.

  Bijlagen bij 
  deze nieuwsbrief:
    - Brief bestuurder Meerwerf basisscholen
    - Beslisboom d.d. 17-08-2021
    - Jaarplanner 2021-2022

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).

Start Project 1 Jeelo,
thema: Zorgen voor jezelf 
en anderen

30-08-2021 Jeelo

Jeelo biedt een eigen, digitale leeromgeving. 
Wij verwachten met de inzet van Jeelo en ons 
beredeneerde aanbod voor de andere vakken een 
goed en aantrekkelijk aanbod te hebben voor de 
basisvaardigheden en ook voor de toekomstgerichte 
vaardigheden van de kinderen. 

Bij de projecten van Jeelo hebben wij de 
betrokkenheid en inzet van u als ouder nodig. 
Dit kan zijn voor het meehelpen verzamelen van 
materialen die wij nodig hebben, maar ook het 
ondersteunen/verzorgen van een les als u specifieke 
kennis/ervaring heeft die past bij het project. 
U wordt hierover tijdig via de nieuwsbrief 
en/of e-mail geïnformeerd. 

Wilt u meer informatie over Jeelo, ga dan naar hun 
website:  

jeelo.nl/voor-ouders

Op maandag 
30 augustus 
starten we 
met Project 1 
van Jeelo, met 
als thema:

We starten dit schooljaar met Jeelo. Jeelo staat voor ‘Je Eigen 
Leeromgeving’. 
Jeelo werkt met projecten. Al deze projecten hebben de beleving van het 
kind en de directe leeromgeving van het kind als uitgangspunt:

'Wat is de belevingswereld van het kind?
Wat valt er te leren in de nabije omgeving van de school?
Wat is maatschappelijk relevant voor de toekomst van het kind?'

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, 
verkeer, tekenen, handvaardigheid en drama komen geïntegreerd aan 
de orde. Elk project duurt ongeveer 6 weken. In die 6 weken werken alle 
groepen tegelijk aan het project. De kinderen werken projectmatig. Dat 
wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf 
gestelde eisen. Daarbij betrekken we organisaties uit de omgeving 
van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed 
projectresultaat.

Jeelo berust op drie belangrijke pijlers:

- Samen leven: onze school en onze leerlingen staan midden in de 
samenleving. De projecten brengen een interactie tot stand tussen 
de school en de omgeving buiten de school. De leeromgeving is 
daarmee niet alleen de school zelf, maar ook de samenleving. 

- Samen werken: Onze leerlingen ontwikkelen samen competenties, 
terwijl ze werken aan een resultaat. In de projecten maken de leerlingen 
gebruik van stappenplannen. Met deze stappenplannen verwerven 
de leerlingen competenties zoals; leren, communiceren, organiseren, 
samenwerken, verzorgen, veilig werken, maken, onderzoeken en 
presenteren. Ze werken naar een concreet projectresultaat toe. 
Dat resultaat moet aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen dat 
zijn, krijgen de leerlingen van tevoren te horen. 

- Zelfstandig leren: onze leerlingen werken zelfstandig, waarbij 
leerkrachten kunnen differentiëren en de vorderingen nauwgezet 
kunnen volgen. De leerlingen gebruiken tijdens een project 
verschillende soorten eenheden, waarmee ze zelfstandig kennis, 
vaardigheden en competenties verwerven. 

Informatie avond gr 1-2
Informatie avond gr 3-4
Informatie avond gr 5-6
Informatie avond gr 7-8
(informatie volgt)

06-09-2021
07-09-2021
08-09-2021
09-09-2021

Margedag, 
groep 1 tot en met 8 vrij

20-09-2021

Prinsjesdag 21-09-2021

NIO groep 8 27-09-2021

Afsluiting Project 1 Jeelo 29-09-2021

Sportdag IKC 29-09-2021

Dag van de Leraar 05-10-2021

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/

              ...

Maatregelen tegen Covid-19
Om meteen duidelijkheid te geven over de start 
van het nieuwe schooljaar, heeft Meerwerf besloten 
dat de maatregelen van voor de zomervakantie 
gehandhaafd blijven tot in ieder geval 20 september. 
Dit geldt voor alle Meerwerf scholen. Zo proberen 
we de risico's te minimaliseren. 

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

Kort samengevat  betekent dit:

- 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.



Schooljaar 2021-2022

Klassenverdeling Vakanties
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 & Trudy Baaij
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

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

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.

Zie onderstaande plattegronden:

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

woensdag
vrijdag 

De kleuters bewegen dagelijks buiten en in het speellokaal.

Eerste
verdieping       Gymmen kan weer 

      plaatsvinden in de
      gymzalen. Geeft u 
      een gymtas mee 
      aan uw kind?


