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Start Schooljaar   Bijlagen bij 
  deze nieuwsbrief:De eerste 3 schoolweken zitten er al weer op. Wat fijn dat alle 

kinderen weer aanwezig zijn in de groepen. De kinderen hebben 
hun plekje gevonden in de groep en raken steeds meer gewend. 
Hier besteden we de eerste weken ook dagelijks aandacht aan. 
Gedragsverwachtingen, groepsregels worden besproken en we 
besteden aandacht aan activiteiten waarbij de kinderen elkaar 
steeds beter leren kennen. 

We kunnen ons voorstellen dat u als ouder ook benieuwd bent 
naar het leslokaal van uw kind. We wachten de persconferenties 
af om te kijken wanneer dit voor ons op verantwoorde wijze 
georganiseerd kan worden. Dan willen we u uiteraard de 
mogelijkheid bieden om te komen kijken. Tegelijk willen 
we u laten weten dat we ook positieve ervaringen hebben
met bepaalde Covid-19 maatregelen. 

Zo ervaren wij een enorme rust in de school bij aanvang van 
de schooldag. De dag is heel voorspelbaar en de beginsituatie 
is voor alle kinderen gelijk. Dit komt de effectieve leertijd ten 
goede, maar ook het gevoel van veiligheid. Sommige kinderen 
vinden het best spannend om naar school te gaan, nu de 
kinderen bij het hek hun ouders gedag zeggen is de situatie 
voor alle kinderen gelijk en zien we ontspannen gezichten 
in de groep. Wij denken na over de verschillende mogelijkheden.

Wij willen dat u zich als ouder wel betrokken blijft voelen bij 
school en met wat uw kind meemaakt, maar tegelijk willen we 
ook de rust kunnen bewaren.

    - Beslisboom d.d. 20-08-2021
    - Flyer Aquacentrum Den Helder, Zwem4daagse
    - Flyer GGD, workshop 'De kinderen scheiden mee'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). Naschoolse activiteiten
Informatie avond gr 1-2
Informatie avond gr 3-4
Informatie avond gr 5-6
Informatie avond gr 7-8

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

Op dinsdag 21 september starten de naschoolse 
activiteiten van blok 1. De activiteiten zullen 
plaatsvinden op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 

U heeft tot woensdag 15 september 15:00 uur de 
tijd om uw kind(eren) op te geven en de betaling te 
doen. Let op: vol = vol. Houdt Social Schools in de 
gaten voor verdere informatie.

Er kan worden gekozen uit de volgende activiteiten: 
koken en knutselen, Spaanse les, tekenles, 
bootcamp, bloemen en meer, fotografie, 
bouwwerken knutselen, Hip-Hop en kinderyoga! 

Margedag, 
groep 1 tot en met 8 vrij

20-09-2021

Start Naschoolse 
activiteiten, blok 1

21-09-2021

NIO groep 8 27-09-2021

Afsluiting Project 1 Jeelo 29-09-2021

     Kinderboeken zijn 
     een onuitputtelijke 
     bron om over 
     beroepen na te 
     denken of te 
     fantaseren.

     Tijdens de 
     Kinderboekenweek 
     van dit schooljaar 
     kun je alles worden 
     wat je wil en alvast 
     dromen over later!

Sportdag IKC
(informatie volgt)

29-09-2021

Kinderboekenweek
Dag van de Leraar 05-10-2021

De Kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober, met dit jaar 
als thema:  ‘ Worden wat je wil ’.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent 
in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, 
ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als: 

astronaut, dokter of kok… Kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: 
een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.  

Start Project 2 Jeelo,
thema: Leren voor later

06-10-2021

Start Kinderboekenweek
thema: Worden wat je wil

06-10-2021

JeugdSportFonds JeugdCultuurFonds
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/

              ...

Het JeugdSportFonds (JSF) geeft sportkansen aan gezinnen 
waar niet genoeg geld is om lid te worden van een 
sportvereniging (dit geldt voor vergoeding van de contributie 
en in bepaalde gevallen ook de sportattributen tot in totaal 

een maximum van € 225,00 per kind per jaar). Op hun 
website staat verdere info: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Voorwaarden in het kort: vergoedingen worden rechtstreeks 
aan de sportvereniging of winkel voldaan, aanvragen dienen 
elk seizoen opnieuw te worden gedaan en het moet een sport 
in groepsverband betreffen met een structureel karakter. 

Een aanvraagformulier kunt u opvragen (via Social Schools) 
en inleveren bij de administratie (Galina), directie of leerkracht 
van uw kind. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt 
doorgestuurd aan het JeugdSportFonds.

Het JeugdCultuurFonds (JOC), biedt vergoedingen 
voor bijvoorbeeld de schoolreisbijdrage, muziekles 
of cursussen op Triade. Klik op hun website voor 
meer informatie en voorwaarden:

https://www.jocdenhelder.nl/informatie/

Een aanvraagformulier voor het JeugdCultuurFonds 
kunt u ook opvragen (via Social Schools) en inleveren 
bij de administratie (Galina), directie of leerkracht
van uw kind.

Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt 
doorgestuurd aan het JeugdCultuurFonds.

Let op: dien uw aanvragen zo snel mogelijk in! 
Verwerking van de aanvragen duurt doorgaans 
vrij lang bij het JeugdCultuurFonds.



Daily mile
Sinds 30 augustus lopen alle groepen drie keer per week 
'The Daily Mile' (1,6 km). Er worden verschillende looproutes 
gelopen. Alle kinderen hebben een bidon gekregen van Team 
Sport Service Den Helder, zodat ze na het lopen goed kunnen 
drinken. Denkt u eraan dat deze regelmatig gewassen wordt? 
De kinderen leren ook dat het goed is om te letten op ademhaling, 
een warming up te doen en een cooling down. Ze hebben de eerste 
week actief meegedaan en ze zijn erg enthousiast.

BSO/ PSL Haven48

PSL Haven48 

Thema 'Eet smakelijk'

In het thema ‘Eet smakelijk' staat 
eten centraal. We hebben het met 
de peuters over gezonde voeding. 
We proeven en ruiken verschillende 
soorten eten en maken zelf ook wat 
gerechten. Zo ontdekken we wat we 
wel en niet lekker vinden.

We zijn het thema begonnen met 
het verhaal 'Geit is jarig'. Tijdens het 
verhaal maken we voor geit een soep 
van melk, eieren, appels en worteltjes. 
Vindt geit het eten lekker?

BSO haven48   

MMM Challenge

De kinderen van 
BSO Haven48 hebben 
meegedaan aan de 
MMM Challenge. 

Met hier en daar een 
beetje hulp heeft 
iedereen de hele baan 
minimaal één keer 
met succes afgelegd.

Daily mile

Ook de peuters hebben 
tijdens de introductiedag 
een aantal rondes gelopen 
om de school. 

Wij gaan de komende tijd 
twee per week een parcours 
lopen over het achterplein.

Extra ventilatie = extra koud
Vanwege de maatregelen tegen 
Covid-19 houden we de school 
zo goed mogelijk geventileerd. 
Dit betekent dat er zo vaak als 
mogelijk ramen en deuren 
openstaan in de school.

Nu de herfstperiode is 
begonnen en het steeds 
kouder wordt buiten en in 
de school, vragen wij u om 
hier bij het aankleden van 
uw kinderen extra rekening 
mee te houden .


