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Kalender september-oktober
5 okt.
11 okt.

studiedag
Informatieavond voortgezet
onderwijs (19.00-20.30 uur)
15 t/m 19 okt. Herfstvakantie
22 & 23 okt.
studiedagen

munten na schooltijd weer worden omgeruild voor
het aankoopbedrag. De muntjes mogen uiteraard
ook gedoneerd worden aan school, het geld komt
dan in de kas van de ouderraad en zal zo gebruikt
worden bij de komende schoolactiviteiten voor de
kinderen. In dat geval kunnen de munten ook bij
de docenten worden ingeleverd.
Namens de ouderraad alvast bedankt!

Studiedagen:
In oktober staan er 3 studiedagen gepland.
Op 5 oktober is er een studiedag voor alle scholen
van de stichting Prisma.
Op 22 en 23 oktober staan twee studiedagen van
Nieuweschool gepland. Dit betreft de maandag en
dinsdag aansluitend aan de herfstvakantie.
Zowel op 5 oktober als ook op 22 en 23 oktober
hebben de leerlingen vrij.
Informatieavond voortgezet onderwijs:
Op 11 oktober wordt er een informatieavond voor
de ouders / verzorgers van groep 8 verzorgd over
het voortgezet onderwijs. Om 19.00 uur start de
informatieavond en omstreeks 20.30 uur is deze
afgelopen. Zit uw kind in groep 7 en wilt u de
informatieavond ook bijwonen? Geen probleem, u
bent van harte welkom.
Leergeld Peel en Maas:
Op de achterzijde van dit schoolnieuws meer
informatie over ‘Leergeld Peel en Maas’.
Inname Muntjes Stuif-es-in

Vakanties en studiedagen schooljaar 20182019
Studiedag:
5 oktober
Herfstvakantie:
15 t/m 19 oktober
Studiedag:
22 & 23 oktober
Sinterklaas:
6 december
Studiedag:
7 december
Kerstvakantie:
24 december t/m 4 januari
Carnavalsvakantie: 4 t/m 8 maart
Meivakantie:
22 april t/m 3 mei
Hemelvaart:
30 & 31 mei
Pinksteren:
10 juni
Studiedag:
11 & 12 juni
Laatste schooldag: 4 juli (school uit om 12.00 u.)
Brigadiers gevraagd:
We zijn op zoek naar ouders / verzorgers welke
net voor of na schooltijd nog een minuutje of 15
kunnen vrijmaken om de kinderen veilig te laten
oversteken.
Familie of buren die willen brigadieren zijn
natuurlijk ook van harte welkom. U kunt uw
interesse kenbaar bij de leerkracht of door even
een mailtje te sturen naar
johanbn@nieuweschool.nu . Alvast bedankt voor
uw hulp.

Het Stuif-es-in feest van afgelopen schooljaar was
weer een groot succes. Helaas zijn na afloop een
heleboel consumptiemuntjes in de broekzakken
blijven zitten. Elk jaar raken er wel een paar
muntjes zoek, het zijn er dit jaar echter erg veel.
Met deze aantallen hebben we over twee jaar
geen muntjes meer over. Vooral de gele muntjes
zijn bijna op. Daarom willen wij iedereen vragen
om thuis nog eens goed te zoeken in
keukenlades, broekzakken en tassen. Vraag ook
eens na bij de ouders van kinderen die nu in de
brugklas zitten! Ter herinnering: het zijn gele en
rode muntjes met p.h.v. W.I.K. erop. Op
donderdag 6 september kunnen de hervonden
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