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Kalender januari en februari:
19 januari
22 t/m 24 januari
29 januari
5 februari

12 t/m 16 februari
20 t/m 22 februari

Prisma-onderwijsdag
(schoolvrij gr. 1 t/m 8)
Intekenen gesprekken
perioderesultaat 1
aanmelden nieuwe
leerlingen
(16.00-17.00 u.)
carnavalsvakantie
perioderesultaatgesprekken gr. 1 t/m 7 en
adviesgesprekken gr. 8

Team Nieuweschool wenst alle ouders /
verzorgers en kinderen een geweldig 2018
toe!
Kerstboom?
Mocht u een kunstkerstboom hebben welke nog
prima een volgende ronde mee kan maar waar u
thuis geen gebruik meer van gaat maken. U kunt
hem afgeven bij Nieuweschool. Alvast bedankt!

Medezeggenschap
De MR (medezeggenschapsraad) van
Nieuweschool is op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden
(oudergeleding) voor het schooljaar 2018-2019.
Als u geïnteresseerd bent of u wilt graag iets
meer weten dan kunt u altijd vrijblijvend een keer
aansluiten bij een vergadering. Zo kunt u
onderwerpen en sfeer proeven. De MR vergadert
5 à 6 keer per schooljaar. De notulen worden
openbaar gemaakt op de site van Nieuweschool.
De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
15 jan. 20.00 u
7 maart 20.00 u
15 mei 20.00 u
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u
zich wenden tot of een mailtje sturen naar :
Personeelsgeleding:
imkehn@nieuweschool.nu
severinemr@nieuweschool.nu
Oudergeleding:
idenmulder@yahoo.com
rflietstra@gmail.com

Kalender
Op vrijdag 19 januari vindt de Onderwijsdag van
stichting Prisma plaats. De onderwijsdag is een
studiedag voor alle medewerkers van stichting
Prisma. Dat betekent dat alle scholen (ook
Nieuweschool) die dag gesloten zijn en de
kinderen van groep 1 t/m 8 schoolvrij hebben.
Deze datum was bij de start van het schooljaar
nog niet bekend en zodoende niet terug te vinden
op de schoolkalender.
Gezonde pauze-hap
Tijdens het speelkwartier mogen de kinderen
fruit of groente eten. De kinderen kunnen ook
altijd op school (water) drinken. Indien u ook
drinken wilt meegeven willen we u vragen geen
energy- of koolzuurhoudende dranken mee te
geven. Daarnaast proberen we het
verpakkingsmateriaal terug te dringen. We willen
u daarom vragen om fruit/ groente zoveel
mogelijk in plastic doosjes mee te geven en het
drinken middels een drinkbeker. Zorg er wel voor
dat er een naam op staat. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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