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Kalender juni-juli:
4-5-6 juni:
intekenen gesprekken
11 juni:
perioderesultaat 2
13-14 juni:
studiedagen (schoolvrij)
18-19-20 juni: oudergesprekken
20 t/m 23 juni: wandelvierdaagse
27 juni:
wisseldag
27 juni:
Stuif-Es-In
2-3-4-5 juli:
schoolverlatersdagen groep 8
5 juli:
10 uur >uitzwaaien groep 8
5 juli:
12 uur start zomervakantie
20 augustus: eerste schooldag nieuwe
schooljaar

zien op school. Voor het einde van het schooljaar
zal er ook een link naar een powerpoint worden
verspreid waar de resultaten van het onderzoek
worden samengevat.
Gevonden voorwerpen
Leerlingen raken soms wel eens wat kwijt.
Spullen die we vinden komen meestal terecht bij
de gevonden voorwerpen. Aan het einde van het
schooljaar worden de gevonden voorwerpen
weggegooid. Is uw zoon/dochter het afgelopen
jaar wat kwijtgeraakt dan nodigen we u uit om
even een kijkje te komen nemen.

Oudergesprekken - Wandelvierdaagse

App voor de school

Omdat de wandelvierdaagse gelijk valt met de
oudergesprekken hebben we de dagen van de
oudergesprekken ietwat opgeschoven.
In de kalender hierboven vindt u de juiste data.

Vorig schooljaar is gezegd dat er een app voor
Nieuweschool zou worden ontworpen waardoor
alle informatie (incl. schoolnieuws) via de app
verspreid zou worden. Het vervaardigen van de
app kostte meer tijd dan verwacht. Momenteel is
de app nu al een tijdje klaar maar is deze nog niet
‘vrijgegeven’. Dit heeft te maken met nieuwe
eisen die er aan app’s worde gesteld wanneer
deze downloadbaar moeten worden, Daarnaast
zijn er bovenschoolse beslissingen die maken dat
het helaas veel langer duurt dan verwacht. We
hopen toch op redelijk korte termijn de app te
kunnen lanceren maar kunnen helaas nog geen
verwachting geven wanneer dit werkelijk het
geval was. Excuus daarvoor.

Intekenen gesprekken
Ouders/verzorgers kunnen vanaf maandag
aanstaande intekenen voor de gesprekken.
Leerkrachten proberen zoveel mogelijk rekening
te houden met uw voorkeur. Om voor school en
ouders een zo effectief mogelijk planning te
maken kunnen maandag ouders/verzorgers met
meerdere kinderen eerst intekenen. Dinsdag en
woensdag heeft iedereen de mogelijk om in te
tekenen.
Indien ouders/verzorgers geen keuze maken
wordt u door de betreffende leerkracht(en)
ingepland.
De gesprekken staan gepland op 18 t/m 20 juni.
De intekenlijsten liggen op de tafel op het
podium.
Tevredenheidsonderzoeken
In april bent u uitgenodigd om deel te nemen aan
het oudertevredenheidsonderzoek wat 1 keer per
4 jaar wordt gehouden op alle scholen van
stichting Prisma. Het rapportcijfer wat door
ouders aan Nieuweschool is gegeven was 7,9 en
het bureau dat de gegevens heeft gewerkt
oordeelde dat ouders over het algemeen zeer
tevreden zijn over Nieuweschool. Een resultaat
waar we trots op zijn. Alle rapportages zijn in te
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