
B    elangrijke data

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).

EU-Schoolfruit
05-09-2022
tot en met

10-02-2023

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij 16-09-2022

Afsluiting Jeelo, 
project 1 27-09-2022

Dag van de Leraar 05-10-2022

Kinderboekenweek,
thema: Gi-ga-groen 05-10-2022

Start Jeelo, project 2,
thema: Omgaan met de
natuur

05-10-2022

Oudergesprekken,
ronde 1

10-10-2022
tot en met 

16-10-2022

Herfstvakantie
15-10-2022
tot en met

23-10-2022

Op maandag 29 augustus hebben we het nieuwe
schooljaar 2022-2023 geopend en daarmee ook het
eerste Jeelo project (thema: 'Omgaan met elkaar'). 

De rode loper werd uitgerold en er waren twee
complimentenjuffen op het schoolplein. De kinderen
mochten een complimentje grabbelen en een blik
werpen in de toverspiegel.

Wij hebben er zin en we hopen dat de kinderen ook
uitkijken naar dit nieuwe schooljaar! In deze nieuwsbrief
zetten we belangrijke zaken nog even op een rij voor u.

Het EU-Schoolfruit wordt vanaf 
maandag 5 september iedere week, 
tot en met de week van 10 februari 
aan ons IKC geleverd. 

Uitdeeldagen:
Voorlopig zullen wij het fruit op dinsdag, woensdag en
donderdag in de klassen uitdelen. Mocht dit wijzigen, 
dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Extra informatie vindt u in de bijgevoegde ouderbrochure
van EU-Schoolfruit 

Let op: het schoolfruit vervangt niet het tussendoortje
die u mee geeft aan uw kind(eren). De hoeveelheid 
fruit varieert nog weleens per soort en is niet altijd
voldoende om het tussendoortje te vervangen.
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- Beslisboom d.d. 07-07-2022
- Schoolfruit, ouderbrochure
- Plattegrond IKC Haven48
- Jaarplanner 2022-2023

Nieuwsbrief

Waarlerenleuk is!

eptemberS
2022-2023

Wat heb jij 
een stralende

glimlach!

Contactgegevens 
 

Californiestraat 48 
1781 GN Den Helder 

0223 615 398 
 

administratie@haven48.meerwerf.nl
www.haven48.nl 

https://nl-nl.facebook.com/ IKC-
Haven48-400032316687698/egen

M
         Scan de QR-code
         voor onze virtuele

       rondleiding!

Nieuw schooljaar! Bijlagen bij
deze nieuwsbrief:

Berichtje van juf Anna
Mijn geheimpje wordt steeds groter... 
Ik verwacht mijn tweede kindje begin januari! 

Ik voel me goed en de zwangerschap 
verloopt prima. En ik ben blij dat ik 
het nu met jullie allemaal mag delen! 

Groetjes, 
juf Anna

EU-Schoolfruit

Nieuwe intern
begeleider!
Met ingang van dit nieuwe
schooljaar start Cindy de Vos, 
een bekend gezicht als leerkracht 
in groep 8, als de nieuwe intern
begeleider op Haven48. 

Cindy heeft de master opleiding tot intern begeleider
succesvol afgerond!

Bartha Schuiling, die de afgelopen 5 jaar deze 
taak heeft vervuld, legt deze taak neer en blijft 
nog één dag in de week aan ons IKC verbonden.

http://administratie%20@haven48.meerwerf.nl/
mailto:administratie@haven48.meerwerf.nl
http://www.haven48.nl/
http://www.haven48.nl/
https://nl-nl.facebook.com/%20IKC-Haven48-400032316687698/egen
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Aangepaste lestijden:
In verband met het kerstdiner op donderdag 22 december in de avond, 
gaan de kinderen op donderdag 22 december tot 12:00 uur naar school 
en vrijdag 23 december ook tot 12:00 uur. 

Goede vrijdag valt op 15 april 2022 en is geen margedag. 
Groep 1 tot en met 8 heeft op die dag wel les. 

Extra vrije dagen:
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: 

- Vrijdag 16-09-2022 
- Maandag 21-11-2022 
- Maandag 30-01-2023
- Maandag 06-03-2023
- Vrijdag 14-07-2023 
- Vrijdag 21-07-2023 

De studiedagen richten 
zich op de implentatie van 

Jeelo, de leerlingopbrengsten 
en de professionalisering 

van het team.
 

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

Afmelden:
Mocht uw kind de school niet kunnen bezoeken door ziekte of om een andere
reden, geef dit dan voor 08:30 uur telefonisch aan ons door (0223 615 398). 
Kunt u ons onverhoopt niet bereiken, stuur dan een bericht via Social Schools
aan: juf Debby (directie), juf Galina (administratie) en de leerkracht van uw kind. 

Schooljaar 
2022-2023

Klassenverdeling
Groep 1/2A het Speelhuis
Groep 1/2B het Atelier
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8A
Groep 8B

Anna de Graaf & Monique Stempher
Yvonne Groot 

Suzan van den Beldt & Marlena van Langevelde 
Elles Vreugdenhil & Marlena van Langevelde 

Margreet Rentenaar & Petra Visser 
José Tesselaar & Petra Dirks 

Anneke Bosma & Lars Baanvinger 
Ingmar Vink 

Suzanne van Schalkwijk & Petra Dirks 

ICT Coördinator
Coördinator doorgaande lijn & JEELO
Anti pestcoördinator
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent 
Interne begeleiding
Pedagogisch medewerker
Teamleider kinderopvang
Administratie
Directie

José Tesselaar 
Keshia Elhorst 
José Tesselaar 

Luciënne de Haan 
Elmira Welker 

Cindy de Vos & Bartha Schuiling
Jauke Bijl & Rosanne Boon 

Esther aan de Wiel 
Galina Elzinga 

Debby de Roos

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie 
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

15-10-2022 tot en met 23-10-2022 
24-12-2022 tot en met 08-01-2023 
25-02-2023 tot en met 05-03-2023 
08-04-2023 tot en met 10-04-2023 
22-04-2023 tot en met 07-05-2023 
18-05-2023 tot en met 21-05-2023 
27-05-2023 tot en met 29-05-2023 
22-07-2023 tot en met 03-09-2023 

Bewegingsonderwijs
Groep 5, 7 en 8
Groep 3, 4 en 6

woensdag 
vrijdag

De kleuters bewegen dagelijks buiten en in het speellokaal.

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

Wijzigingen?
Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens? Bijvoorbeeld: een wijziging in uw
gezin, woonadres, contactgegevens of medische informatie over uw kind,
die wij zouden moeten weten? 

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie (Galina) via Social
Schools, telefonisch (0223 615 398) of stuur een e-mail naar:
administratie@haven48.meerwerf.nl.

Inschrijven
Hallo Muziek (muziekles)

mailto:directie@haven48.meerwerf.nl
mailto:directie@haven48.meerwerf.nl
mailto:directie@haven48.meerwerf.nl
https://www.haven48.meerwerf.nl/contact/
https://www.haven48.meerwerf.nl/contact/
mailto:administratie@haven48.meerwerf.nl

