2018-2019 - nummer 5 -

nieuws

14 november 2018

Kalender november-december
3 december:
6 december:
7 december:
19 december:
24 december:

Pietengym via Padxpress

Sinterklaas
schoolvrij ivm Sinterklaas
schoolvrij ivm studiedag
jaarsluiting
kerstvakantie (t/m 4 januari ‘19)

Verhuizing voor- en naschoolse opvang
Vanaf maandag 7 januari zal de voor- en
naschoolse opvang verhuizen van Nieuweschool
naar De Wissel.
Ouders / verzorgers welke al gebruik maken van
deze opvangmogelijkheden zijn reeds door Hoera
geïnformeerd.
Omwille van de transparantie alsook dat we graag
alle ouders informeren, vindt u hieronder het
betreffende bericht.
Beste ouders/ verzorgers,
Verhuizing BSO
Met ingang van maandag 7 januari 2019 vindt
zowel de voorschoolse- als naschoolse opvang
van de Nieuweschool en Wissel plaats in het
gebouw van basisschool de Wissel. Tijdens de
kerstvakantie verhuizen wij de BSO naar de
‘nieuwe’ locatie en zorgen wij er voor dat de
groepsruimte uitdagend en gezellig wordt
ingericht.
Deze verhuizing vindt plaats uit praktische
overwegingen; de schooltijden van beiden scholen
komen niet overeen waardoor er organisatorisch
soms overlap is in het gebruik van de
verschillende groepsruimtes. Om voor de kinderen
de rust te kunnen blijven waarborgen, kiezen we
voor een verhuizing. Dit maakt het voor ons
tevens mogelijk de groepsruimte opnieuw vorm te
geven en in te richten.
De kinderen van basisschool de Wissel kunnen
tijdens schooltijd gewoon gebruik blijven maken
van de groepsruimtes van de BSO. Zij leveren
hier geen ruimte voor in.
Behalve de locatie verandert er verder niets; de
opvangtijden en opvangmogelijkheden blijven
hetzelfde alsook de pedagogisch medewerkers die
op de groep werken.
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Komende zaterdag komt Sinterklaas weer in
Nederland aan.
Dit betekent dat de pietengymlessen voor
kinderen van 4-9 jaar weer voor de deur staan.
Op de volgende 4 momenten wordt de Pietengym
via Padxpress aangeboden:
Dinsdag 27 november 2018 van 14.15 uur 15.15 uur
Locatie: Piushal in Panningen
Vrijdag 30 november van 14.30 uur - 15.30 uur
Locatie: Gymzaal 't Erf in Egchel
Kinderen mogen natuurlijk verkleed als
Sinterklaas, of als Piet naar de Pietengymles
komen.
De Pietengymlessen worden aangeboden door het
beweegteam van stg. Prisma (meester Pieter &
meester Ronald)
Aanmelden kan via www.padxpress.nl

Data MR-vergaderingen:
Op onderstaande data vergadert de
medezeggenschapsraad van Nieuweschool. Deze
vergaderingen zijn openbaar en indien ouders
belangstelling hebben om als toehoorder aan te
sluiten is dat mogelijk.
8 januari
12 februari
7 mei
11 juni
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