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Kalender februari-maart

Nieuws van de MR

22 februari:

In de school-enquête van de MR kwamen bij
overige opmerkingen een aantal vragen voorbij
die hieronder worden beantwoord / uitgelegd.

uitroepen prins en prinses
carnaval
28 februari:
carnavalsviering
gr. 1 t/m 4
1 maart:
carnavalsviering
gr. 5 t/m 8
2 maart t/m 10 maart carnavalsvakantie
Klassenlijsten groep 1 t/m 4
De kinderen uit de onderbouw spreken geregeld
met elkaar af. Niet alle kinderen weten waar ze
wonen of kennen het telefoonnummer van hun
vader of moeder uit hun hoofd. Zodoende zouden
wij graag een zgn. afspreeklijst verspreiden in
deze groepen. Op deze lijst staat de naam van de
leerling, zijn/ haar adres en de telefoonnummers
van vader en moeder. Indien u bezwaar heeft dat
uw gegevens verspreid worden omwille van het
afspreken horen wij dat graag. Indien u geen
bezwaar heeft hoeft u niets te doen en zullen de
kinderen volgende week een ‘afspreeklijst’ mee
naar huis krijgen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Nationale Onderwijsprijs
Woensdag 27 maart wordt de Nationale
Onderwijsprijs uitgereikt in Leiden. Nieuweschool
is één van de kanshebbers. De bekendmaking
start om 13.30 uur in Leiden. Het zou mooi zijn
wanneer bij de bekendmaking zoveel mogelijk
teamleden aanwezig kunnen zijn. Om dit te
bewerkstelligen zouden we Nieuweschool die dag
een half uurtje eerder uit willen laten zijn (om
11.45 uur i.p.v. 12.15 uur) zodat de leerkrachten
in de mogelijkheid worden gesteld om aanwezig
te kunnen zijn in Leiden. Via deze weg willen we
graag inventariseren voor hoeveel ouders /
verzorgers het een probleem is wanneer hun
kind(eren) op woensdag 27 maart om 11.45 uur
uit zijn. Tot en met 28 februari kunt u aangeven
wanneer deze vervroegde eindtijd voor u niet
haalbaar is door een mail sturen naar
info@nieuweschool.nu
Vrijdag 1 maart krijgen alle ouders / verzorgers
een bericht of de school, 27 maart, wel of niet
eerder uitgaat.
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-

In april vorig schooljaar is er onder de
ouders / verzorgers, leerlingen, en
leerkrachten een tevredenheidsonderzoek
afgenomen. De resultaten van deze
onderzoeken liggen ter inzage op school.

-

De verkeerssituatie rondom de school
heeft de aandacht en dit wordt ook
jaarlijks met de gemeente besproken. De
gemeente heeft nog niet zo lang geleden
om de parkeerplaats tussen Nieuweschool
en De Wissel te vergroten. Op korte
termijn zijn er vanuit de gemeente geen
verdere acties gepland inzake de
verkeersveiligheid.

-

Het schoolnieuws is (naast de papieren
versie) ook altijd op de Facebook-pagina
en website van Nieuweschool te vinden

-

Veel scholen maken gebruik van Isy als
communicatiemiddel. Isy heeft nu een
app ontwikkelt welke binnenkort op alle
smartphones te downloaden is en wat het
gebruiksgemak optimaliseert. Daarom
onderzoeken we momenteel of Isy ook
handig kan zijn op Nieuweschool als
communicatiemiddel. Volgende week
heeft het team hierover een
informatiemoment en naar aanleiding
daarvan zullen we ouders / verzorgers in
maart informeren of wij als Nieuweschool
al dan niet gaan werken met Isy.

z.o.z
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Agora Maas en Peel
Beste ouders/ verzorgers van groep 7 en 8,
Morgen, 19 februari, informeert de initiatiefgroep
Agora Maas en Peel u graag over de verkenning
van alternatieve mogelijkheden voor realisering
van Agora Maas en Peel nu de samenwerking met
het Bouwens op niets is uitgelopen.
Ouders van leerlingen van groep 7 en 8 en andere
geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd en
kunnen zich aanmelden via de
belangstellingsregistratie https://goo.gl/forms/sh
Rb5m31oeNoz9wq2 of door een mail te sturen
naar buurtcollege@agoramaasenpeel.nl.
In de belangstellingsregistratie vindt u ook meer
informatie over de Agora leerfilosofie.
De locatie voor deze avond is basisschool De
Wissel, Schoutenring 34 te Panningen.
Hartelijke groet Judith van Weel en Odilia Rens
Co-initiatoren Agora Maas en Peel
Aanjagers Buurtcollege Maas en Peel
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