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Kalender april - mei:
13 april:

onderwijsstaking

18 april:

schoolfotograaf

27 april:

Meivakantie (t/m 13 mei)

21 mei:

Pinksteren (vrij gr 1 t/m 8)

22 mei:

Schoolreis

Verkiezing nieuw MR-lid
De MR (medezeggenschapsraad) van
Nieuweschool is op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden
(oudergeleding) voor het schooljaar 2018-2019.
1 Vacant en 1 optioneel.
Voor eventuele vragen of indien u zich
verkiesbaar wilt te stellen kunt u zich wenden
Severine (leerkracht groep 1) of Imke (leerkracht
groep 7) of een mailtje sturen naar
severinemr@nieuweschool.nu
Graag aanmelden voor 12 april.

Schoolfotograaf
Het is weer zover! Op woensdagmorgen 18
april worden de jaarlijkse schoolfoto's weer
gemaakt. Dus trek leuke kleren aan en zorg dat je
haar goed zit.
Mocht je met je broertje of zusje op de foto willen
die niet op school zit, dan kan dit. Tussen 8.30 en
ongeveer 9.00 uur worden deze foto’s gemaakt.
De broer/zus foto’s van kinderen die wel allemaal
al op Nieuweschool zitten worden in de loop van
de morgen gemaakt.
Met vriendelijke groet van de ouderraad

Staking 13 april
Zoals u wellicht in de media heeft kunnen
vernemen, zullen de onderwijsstakingen van
oktober en december een vervolg krijgen op
vrijdag 13 april. De aanleiding om over te gaan
tot staken is de hoge werkdruk en ongelijkheid in
salaris met het voortgezet onderwijs.
Stichting Prisma wil ook ditmaal haar
medewerkers op alle scholen in staat stellen
gebruik te maken van ieders individuele recht om
te staken. Stichting Prisma ondersteunt de doelen
van de staking.
Afgelopen week heeft stichting Prisma daarom
onder medewerkers hun stakingsbereidheid
geïnventariseerd.
De meerderheid van de Prisma medewerkers
heeft laten weten te willen staken. Dat geldt ook
voor de medewerkers van onze school.
Dit betekent dat Nieuweschool op vrijdag 13 april
de gehele dag gesloten zal zijn.
Gevolgen voor ouders
Wij begrijpen de staking voor u als
ouder/verzorger vervelend kan zijn. Daarom
willen wij u nu alvast informeren zodat u
eventuele maatregelen kunt treffen voor de
opvang van uw kind(eren) op deze dag.
Stichting Prisma heeft hierover afspraken
gemaakt met onze opvangpartner Hoera
kindercentra. Hoera biedt op 13 april – tegen
betaling - opvang aan zowel Hoera-klanten als
aan niet-klanten.
De kinderen kunnen dan van 07.30-18.30 uur
terecht op een van de locaties van Hoera. Het is
dan wel noodzakelijk om uw kind(eren) zsm
aan te melden via Hoera ouderportaal voor
opvang op de betreffende dag. Dit in
verband met de wettelijk verplichte
personeelsinzet.
Op 13 april kunnen de volgende situaties
voorkomen:
1.
Ouders die geen klant zijn bij Hoera
kunnen voor de opvang op 13 april eenmalig
opvang afnemen tegen het flexibele BSO-tarief. U
dient uw kind dan wel vooraf aan te melden via
Servicepunt Hoera (T: 077-3589797, E:
info@hoerakindercentra.nl). Opvang voor 1
dagdeel (ochtend van 7.30-13.00 uur, middag
van 13.00-18.30 uur) kost € 41,25. Een hele dag
van 7.30-18.30 uur kost dan € 82,50. Uiteraard
ontvangt u over deze uren kinderopvangtoeslag.
z.o.z.
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Hoera klanten met naschoolse opvang
(NSO) op vrijdag hebben de volgende
mogelijkheden:
-

-

-

-

U kunt gewoon uw normale aantal NSOuren in de middag af nemen vanaf het
moment dat uw school anders uit zou zijn.
U hoeft uw kind dan niet extra aan te
melden. Wel graag afmelden via Hoera
ouderportaal als uw kind niet komt.
Wenst u op 13 april de hele middag
opvang, dan betaalt u enkele uren bij
(afhankelijk van de schooltijd). Dit vraagt
u aan via Hoera ouderportaal.
Als u de hele dag opvang wilt afnemen,
dan betaalt u 5,5 uur voor de ochtend en
enkele uren extra voor de middag
(afhankelijk van de schooltijd). Ook dit
vraagt u aan via Hoera ouderportaal.
Ook bestaat de mogelijkheid om de
normale NSO-uren van de middag in de
ochtend af te nemen, met bijbetaling van
enkele uren om het ochtenddagdeel

Mocht u als ouder vragen / opmerkingen hebben
over bovenstaande informatie kunt u contact
opnemen met het bestuurskantoor via
telefoonnummer 0773079748 of met Johan van
den Beucken.
Met vriendelijke groeten, mede namens team
Nieuweschool
Johan van den Beucken
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