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Opening Jeelo, project 4
   Bijlagen bij 
   deze nieuwsbrief:

Het project 'Zorgen voor dieren' is geopend. Tijdens dit project 
leren de kinderen over allerlei soorten dieren en hun verzorging.
Tijdens de opening was er een vossenjacht op het schoolplein voor 
alle kinderen van ons IKC. De kinderen hebben zichtbaar genoten 
van deze IKC brede start!

    - Beslisboom d.d. 25-02-2022
    - Naschoolse Activiteiten blok 2, 
       overzicht

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 4 Jeelo,
thema: Zorgen voor dieren

01-03-2022 Naschoolse 
Activiteiten, blok 2Oudergesprekken

(uitnodiging volgt)

07-03-2022
tot en met
11-03-2022 De naschoolse activiteiten van blok 2 kunnen gelukkig 

weer plaatsvinden. Hier zijn wij blij om! Ook dit blok 
biedt een leuk en uitdagend programma.

Activiteiten, overzicht

- Cadeautjes & kaarten maken
- Lego & techniek
- Schaken
- Bootcamp
- Kids Dance
- Kleding pimpen
- Schilderen

Zie bijlage voor een overzicht van de activiteiten met
de verdere informatie per activiteit (dag, tijd, locatie).

Periode 
Elke dinsdag, woensdag en donderdag, van dinsdag 
15 maart tot en met donderdag 21 april 2022. 

Tijden 
- Op dinsdag en donderdag van 14:20 tot 15:20 uur. 
- Op woensdag van 13:15 tot 14:15 uur. 

Aanmelden en betalen
Op maandag 7 maart sturen wij een bericht vanuit 
Social Schools, met daarin de wijze van aanmelding 
en betaling. 

Aanmelden kan vanaf maandag 7 maart 15:30 uur 
tot en met woensdag 9 maart 15:00 uur. Wees er op 
tijd bij. Let op: bij het aanmelden moet u de betaling 
direct voldoen. 

Kosten
- € 7,50 per kind, voor een blok van 5 of 6 lessen. 

Toelichting kosten: 
Omdat dit schooljaar veel activiteiten voor de kinderen 
niet door konden gaan, hebben we de kosten voor dit 

blok aangepast van € 15,00 naar € 7,50. 

Rapport 2 mee 11-03-2022

Naschoolse Activiteiten,
blok 2

Aanmelden/ betalen

Periode activiteiten

07-03-2022
tot en met

09-03-2022

15-03-2022
tot en met

21-04-2022

Margedag,
groep 1 tot en met 8 vrij

16-03-2022

Zomertijd,
klok gaat een uur vooruit

27-03-2022

Schoolvoetbal

Voorrondes

Finale
(reserve finale)

30-03-2022 &
07-04-2022

13-04-2022
(20-04-2022)

Afsluiting Project 4 Jeelo 14-04-2022

Goede Vrijdag (wel les),
Eiertikwedstrijd

15-04-2022

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/

              ...

Schoolvoetbal
We doen dit jaar weer mee met het schoolvoetbaltoernooi. 
Dit jaar met maar liefst 4 teams!

Op woensdag 30 maart en woensdag 7 april zijn de voorrondes. 
De finale zal plaatsvinden op woensdag 13 april. De 'reserve' 
finale staat gepland op woensdag 20 april.

Let op: het dragen van voetbalschoenen is verplicht!



BSO/ PSL Haven48 Schoolkamp 2022, groep 7 en 8

PSL Haven48   

Carnaval

Op PSL Haven48 hebben we ook 
carnaval gevierd! We hebben onder
andere gedanst, geschminkt, een 
modeshow gelopen en een ketting 
gemaakt die we daarna op konden
eten. Wat was het gezellig!

BSO Haven48   

Voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie hebben we op de vakantie locatie activiteiten gedaan binnen 
het thema de ontstress express. De kinderen hebben geleerd hoe je iemands hand 
kan masseren, en we hebben verschillende gezichtsmaskers uitgeprobeerd (sommige 
kon je ook eten).

 

Oproep: inzamelactie vluchtelingen Oekraïne

De kinderen van de 8+ groep van BSO Haven48 gaan zich inzetten voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. Als startactiviteit willen we materialen inzamelen. 

                                                

                                                   Wilt u ons daarmee helpen? 
                                                   De materialen zijn in te leveren bij Jauke in de werf 
                                                   op maandag, dinsdag of donderdagmiddag. We zijn 
                                                   op zoek naar: warme dameskleding, kinderkleding, 
                                                   speelgoed, slaapzakken, dekens, luiers, melkpoeder 
                                                   en spullen voor de persoonlijke hygiëne. De kinderen 
                                                   gaan dit uitzoeken, en daarna gaan de spullen met 
                                                   een vrachtwagen naar Polen.  

Het duurt nog even, maar wij willen u alvast de data laten weten voor het 
schoolkamp van groep 7 en 8.

Schoolkamp (meerdaags):
- Groep 7A, 7B:
- Groep 8:

30-05-2022 tot en met 01-06-2022
01-06-2022 tot en met 03-06-2022

Informatie over de schoolreisjes van 
groep 1 tot en met 6 volgt later. 

JouwSportProject
Na de voorjaarsvakantie is de inschrijfperiode voor JouwSportProject van Team 
Sportservice Den Helder gestart. 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 
of scan de QR-code met uw smartphone:

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!


