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Jeelo, project 4, thema: 
Zorgen voor dieren    Bijlagen bij 

   deze nieuwsbrief:
Op dinsdag 1 maart start project 4 van Jeelo, met als thema:

'Zorgen voor dieren' 
h
D

Dieren zijn overal om ons heen. In de tuin, sloot, park, of op de 
boerderij. In Nederland zijn er zelfs meer huisdieren dan mensen. 
Mensen beleven veel plezier aan huisdieren en worden er 
gelukkig van. 

Het doel van dit project is dat de kinderen leren over de rol van 
dieren in de natuur en op de boerderij. Zij gaan zelf zorgen voor 
dieren om te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo worden 
de kinderen zich ervan bewust dat we goed moeten zorgen voor 
dieren en dat wij daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.

Tijdens het project zullen er verschillende onderwerpen 
behandeld worden.

Van kennis vergaren naar verzorgen: 
Kinderen leren meer feiten over bouw, voeding, leefomgeving en 
gedrag van dieren om vervolgens beter voor ze te kunnen zorgen.

Van observeren naar onderzoeken: 
Kinderen leren beter naar dieren kijken en leren dieren 
onderzoeken om beter het belang van een goede verzorging 
te begrijpen.

Van af en toe tot dagelijks verzorgen: 
Kinderen leren dat zorgen voor dieren verantwoordelijkheid 
en discipline vraagt.

Van eenvoudig naar complex presenteren: 
Kinderen leren hun kennis en ervaringen presenteren in tekst en 
in beeld, mondeling en schriftelijk of een combinatie daarvan.

      - Beslisboom d.d. 31-01-2022
      - Flyer Team Sportservice Den Helder, met 
         activiteiten voor in de voorjaarsvakantie

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).

Warmetruiendag
Warmetruiendag
(trek je warmste trui aan!)

11-02-2022

Op vrijdag 11 februari wordt in Nederland de 15e 
‘Warmetruiendag’ gehouden, om door middel van 
energiebesparing de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen.

In heel Nederland zullen mensen massaal extra warme
truien aantrekken en de kachel een paar graden lager
zetten: thuis, op het werk en ook op ons IKC.

Met deze actie wordt er op één dag tonnen CO2
bespaard en dragen we samen ons steentje bij
aan klimaatverandering.
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   Trek op vrijdag 
   11 februari jouw 
   allerwarmste 
   trui aan!

Afsluiting Project 3 Jeelo
15-02-2022
(verplaatst)

Carnaval
(kom verkleed!)

18-02-2022

Voorjaarsvakantie
19-02-2022
tot en met
27-02-2022

Start inschrijfperiode,
JouwSportProject

28-02-2022

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

28-02-2022

Start Project 4 Jeelo,
thema: Zorgen voor dieren

01-03-2022

Oudergesprekken
(uitnodiging volgt)

07-03-2022
tot en met
11-03-2022

CarnavalRapport 2 mee 11-03-2022

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

16-03-2022
H

Waar is het feestje? 

Hier is het feestje! Vrijdag 18 februari wordt er 
carnaval op onze school gevierd en dan mag 
iedereen verkleed op school komen.

Er zullen veel leuke activiteiten worden gedaan.
Het verdere programma vertellen we nog niet, 
dat blijft een verrassing. Wij hebben er zin in!

Let op: 
Wij vragen u om uw kind ongewapend en 
niet heel eng (zonder confetti en ballonnen) 
naar school toe te laten komen.

Zomertijd,
klok gaat een uur vooruit

27-03-2022

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/

              ...



BSO/ PSL Haven48 Even voorstellen, juf Elmira

BSO Haven48   

Hartje winter

Op BSO Haven48 hebben we op dinsdag 25 januari in de Bogrács ketel op houtvuur 
een heerlijke winterse pizzasoep gekookt. Voordat de kinderen uit school kwamen 
hadden we alvast alles klaargezet en de tafels op het schoolplein van IKC Haven48 
geplaatst voor een fijn middagje buiten. Eerst gingen we iets eten en drinken, 
daarna zijn we meteen aan de slag gegaan!

De kinderen hebben zelfstandig ui, knoflook, paprika, champignons en prei gesneden. 
Ondertussen hielpen een paar kinderen de pedagogisch medewerker om een klein 
vuurtje te maken in de kookkachel. De ui en knoflook gingen met de tomatensaus 
in de pan, daarna volgden de overige ingrediënten, de verse kruiden en de bouillon.

Alle kinderen hadden een taak en er werd gewerkt alsof we dit werk dagelijks doen. 
Toen alles in de pan kookte konden we mooi nog even spelen, want deze soep moest 
nog wel eerst een tijdje pruttelen. Om de beurt kwamen de kinderen kijken of het 
vuurtje nog lekker brandde en of er nog wat hout bij moest.

Na een uurtje wachten was de soep klaar en genoten we buiten allemaal van een 
heerlijk kommetje pizzasoep. En wat blijkt? 

r
Het heeft nog echt wat weg van pizza ook!

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Mijn naam is Elmira, 32 jaar en moeder van twee prachtige meiden. 

Sommige zullen mij misschien herkennen vanuit de kinderopvang waar ik 
de afgelopen 4 jaar werkzaam ben geweest. Vanaf nu mag ik het team van 
IKC Haven48 gaan versterken op het kleuterplein. 

Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Ik kijk er naar uit om de kinderen 
te ontmoeten en een veilige omgeving te bieden waarin zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 

Helaas zullen wij elkaar voorlopig niet in 
de school treffen, maar wellicht wel op 
het schoolplein. 

Groetjes, 
Juf Elmira                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

JouwSportProject
Na de voorjaarsvakantie start de inschrijfperiode voor JouwSportProject van Team 
Sportservice Den Helder. Iedereen van kleuter tot en met senioren kan in dit project 
4 keer kennis maken met één of meer sporten naar keuze.

Klik voor meer informatie op de volgende link:

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

Inschrijven
Zijn er in uw gezin nog broertjes of zusjes die binnenkort 4 jaar worden en nog 
ingeschreven moeten worden op een basisschool? Neem dan contact op met onze 
directie, Debby de Roos, via:

Telefoonnummer: 0223 615 398
E-mail: directie@haven48.meerwerf.nl 
of: https://www.haven48.meerwerf.nl/contact/

Kent u mensen in de buurt die straks naar de basisschool toe kunnen? Laat hen dan 
weten dat ook zij van harte welkom zijn voor een rondleiding op ons IKC!


