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Kalender oktober - november
8 t/m 10 okt.
11 okt.
15 t/m 19 okt.
22 & 23 okt.
30, 31 okt. & 1 nov.

Intekenen gesprekken
Informatieavond VO
(19.00-20.30 uur)
Herfstvakantie
Studiedagen
Kennismakingsgesprekken

Studiedagen:
Zoals reeds eerder gecommuniceerd staan er
meteen na de herfstvakantie twee studiedagen
gepland. Dit betekent dat de eerste schooldag na
de herfstvakantie woensdag 25 oktober is.

Indien ouders/verzorgers geen keuze maken
wordt u door de betreffende leerkracht(en)
ingepland. De intekenlijsten liggen op de tafel op
het podium.
Kledingcontainer:
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!

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.
Kalender 2018-2019:
De schoolkalender 2018-2019 staat op de website
van Nieuweschool (www.nieuweschool.nu). De
meest actuele kalender staat ook altijd in het
schoolnieuws. Indien u een papieren uitdraai van
deze kalender wilt ontvangen dan kunt u een
mailtje sturen naar info@nieuweschool.nu .

Intekenen gesprekken
Ouders/verzorgers kunnen vanaf gisteren
intekenen voor de kennismakingsgesprekken.
Deze vinden eind oktober / begin november
plaats. Leerkrachten proberen zoveel mogelijk
rekening te houden met uw voorkeur. Om voor
school en ouders een zo effectief mogelijk
planning te maken konden maandag
ouders/verzorgers met meerdere kinderen eerst
intekenen. Dinsdag (vandaag) en woensdag heeft
iedereen de mogelijkheid om in te tekenen.
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Parkeren
Nu de herfst gaat intreden worden meer kinderen
met de auto naar school gebracht. Dit zorgt voor
een behoorlijke drukke verkeerssituatie met name
bij de start van de schooldag. We willen de
chauffeurs vragen, wanneer ze hun auto
parkeren, rekening te houden dat de doorgang
voor de kinderen en andere weggebruikers niet
wordt belemmerd. Alvast bedankt voor uw
medewerking. Uw parkeergedrag draagt bij aan
een overzichtelijke en dus veilige omgeving voor
alle kinderen.
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