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nieuws

12 maart 2019

Kalender maart-april
12 april:
20 april t/m 5 mei

Onderwijsstaking 15 maart (vrijdag as.)

Koningsspelen
Meivakantie

Ouderbijdrage (reminder)
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage vergeten zijn
te betalen dan is het nog altijd wenselijk dat u dit
alsnog doet. Met deze bijdrage organiseert de
ouderraad allerlei (extra) activiteiten voor de
kinderen. Zonder deze bijdrage zou dat niet
mogelijk zijn. Bent u de brief kwijt of hebt u
vragen over de bijdrage dan horen wij dat graag.
Het bedrag is €10,- per leerling en zij-instromers
€5,- (leerlingen die gedurende het schooljaar
instromen). Alvast bedankt.
Kledingcontainer:
De lente staat voor de deur en wellicht worden de
kledingkasten opgeruimd. Wanneer u kleding hebt
die niet meer gedragen wordt dan vinden wij het
heel fijn wanneer deze in de kledingcontainer bij
school wordt gedeponeerd. De ouderraad
ontvangt voor elke kilo kleding een bedrag. En
daar worden dan weer leuke dingen/ activiteiten
voor de leerlingen van betaald. Dus stop kleding
in een zak en werp hem in de container! Alvast
bedankt voor uw medewerking!
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Op 15 maart zullen veel scholen gesloten zijn
i.v.m. een onderwijsstaking. Team Nieuweschool
hoopt dat Den-Haag werk maakt van de huidige
problemen in het onderwijs maar vindt staken nu
niet het juiste om te doen. Vrijdag 15 maart is
Nieuweschool dus gewoon open.
Aangepaste schooltijd woensdag 27 maart
N.a.v. de vraag in het vorige schoolnieuws (18
februari) aangaande het voorstel om woensdag
27 maart eenmalig de school om 11.45 uur (ipv
12.15 uur) uit te laten gaan zijn geen bezwaren
gekomen. Zodoende is op woensdag 27 maart de
school om 11.45 uur uit. De reden hiervoor is dat
de leerkrachten aanwezig kunnen zijn bij de
uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs in
Leiden. Nieuweschool heeft in januari de
Limburgse Onderwijsprijs in ontvangst mogen
nemen en is zodoende een van de kanshebbers
voor de Nationale Onderwijsprijs. Bedankt voor
uw flexibiliteit / medewerking!
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