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Smakelijk 2022!
Om het nieuwe jaar smakelijk in 
te luiden, heeft iedere leerling 
en medewerker een lekkere 
oliebol gekregen, op de eerste 
schooldag na de kerstvakantie. 

Het team van IKC Haven48 wenst 
u een gelukkig nieuw jaar toe en 
de allerbeste wensen..!

      - Geen
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).

Afscheid juf Trudy,
met pensioenCITO

17-01-2022
tot en met
11-02-2022

Op zaterdag 1 januari 2022 is 
juf Trudy met pensioen gegaan. 

Door de eerdere lockdown 
hebben we helaas niet 
gezamenlijk afscheid 
kunnen nemen van 
juf Trudy. 

Uiteraard zullen wij dit nog wel doen, 
maar dan op een later moment. Wij 
houden u op de hoogte als het zover is.

Start Nationale
Voorleesdagen

26-01-2022

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

Jeelo, project 3, thema: 
Omgaan met geld

Carnaval
(kom verkleed!)

18-02-2022

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

Op dinsdag 7 december is project 3 van Jeelo geopend. Iedere 
leerling kreeg een muntje om uit te geven aan een activiteit op 
het plein. Daarna werd er in de groepen verder over gesproken 
met de kinderen. Het motto van dit project is: 'Bedenk goed wat 
je met je euro doet!'. De komende weken wordt er in de groepen 
hard gewerkt aan het maken van producten en het verkopen 
hiervan. Op dinsdag 15 februari zullen wij het project afsluiten.

Start JSP 2 28-02-2022

CITO
Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

28-02-2022
Van maandag 17 januari tot en met vrijdag 11 februari 
vinden de CITO's plaats. Veel basisscholen beschikken 
over een LVS (leerlingvolgsysteem). 

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.

Wij toetsen de leerlingen tweemaal per schooljaar.
De eerste toets ronde van dit schooljaar vindt deze
maand plaats. Wij doen dit met de CITO toetsen van
het LVS, niet te verwarren met de CITO-eindtoets
die eind april in groep 8 wordt afgenomen.

Start Project 4 Jeelo,
thema: Zorgen voor dieren

01-03-2022

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

Rapport 2 mee 11-03-2022

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

16-03-2022

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/

              ...

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!



BSO/ PSL Haven48 Nationale Voorleesdagen

PSL Haven48 

Knuffels

Op Peuterspeel- en leergroep Haven48 
werken we deze periode met het thema: 
'Knuffels'. We hebben het o.a. over hard 
en zacht, en maken een huisje voor onze 
eigen knuffel. Ook maken we een voelmuur 

van zachte en harde materialen.

BSO Haven48   

Hartje winter

Op BSO Haven48 gaan we aan de slag met activiteiten uit het project: 'Hartje winter'. 
We maken o.a. vogelvoer voor in de bomen, en we hebben een vogelhuisje gebouwd 
waar de vogeltjes al goed gebruik van maken.

          Volgende week gaan we met de 
          oudere kinderen buiten pizzasoep 
          koken in een grote ketel op houtvuur.

Op woensdag 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Op ons IKC besteden 
wij veel aandacht aan (voor)lezen. Dit vinden wij leuk en belangrijk! Thuis kunt u
hier, samen met uw kind(eren) ook extra aandacht aan besteden. 

Of u nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen met 
uw kind een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. 
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op spelling, woordenschat en tekstbegrip.

Voorleestips voor thuis:

- Kies een thema die past bij de situatie van uw kind.
Misschien is er een baby op komst, wordt uw kind zindelijk
of leert het tanden poetsen.

- Lees hetzelfde boek een paar keer.
Verzin na elke keer lezen een ander onderwerp
uit het boek om over te praten (bijvoorbeeld over:
het thema, de personages, heeft uw kind weleens
zoiets meegemaakt?).

- Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe
het verhaal verder zou kunnen gaan.

- Leg moeilijke woorden uit.
Dit kunt u doen door middel van een plaatje, een
vervangend woord of door een voorbeeld te geven.

- Kies soms juist voor een boek die eigenlijk net te moeilijk is.
Door het meerdere keren te lezen en erover te praten kan een
moeilijker boek juist leerzamer en interessanter zijn voor uw kind.

- Spreek langzaam, articuleer goed en kijk
uw kind regelmatig aan tijdens het voorlezen.

- Laat uw kind vertellen.
Uw kind blijft betrokken bij het verhaal door mee
te kunnen praten over het verhaal of het verhaal
in eigen woorden na te laten vertellen.

- Bekijk samen de kaft van het boek.
Praat over de kaft en verzin samen waar het
verhaal over zou kunnen gaan, om zo uw kind
nieuwsgierig te maken naar het verhaal.

- Maak van het samen lezen een (dagelijks) ritueel.
Doe dit op een vast knus plekje in huis met bijvoorbeeld
een knuffel erbij. Zo raakt uw kind vertrouwt met het
samen lezen.


