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Schrijver in de school 
Op woensdag 21 januari starten de Nationale Voorleesdagen. De 
afgelopen jaren hebben we steeds een bekende kinderboeken-
schrijver in de school op bezoek gehad. Zo waren Mathilde Stein, 
Vivian den Hollander, Edward van de Vendel, Manon Sikkel, 
Monique Hagen en Marcel van Driel op bezoek om voor te lezen 
aan de leerlingen. Dit jaar zijn de groepen 1/2A, 1/2B en 3 aan de 
beurt. Zij worden op 23 januari vereerd met een bezoek van Isabel 
van Duijne. Isabel van Duijne is illustrator en schrijver. Zij heeft 
onder andere prentenboeken geïllustreerd, zoals 'Liedjes met een 
hoepeltje erom' en heeft veel zelfleesboeken geschreven en 
geïllustreerd, onder andere die van 'Ben en Fleur'. Na afloop is 
Isabel van Duijne om 12.00 uur in de hal van de school om vragen 
van kinderen te beantwoorden en om boeken te signeren. Iedereen 
is daarbij van harte welkom! De boeken zijn op school te koop, 
maar het is ook mogelijk om een boek van Isabel van Duijne van 
thuis mee te nemen om te laten signeren. 
Door ieder jaar een schrijver op de school uit te nodigen, willen we 
het plezier in lezen een impuls geven bij de leerlingen. 
 
Flessenactie 
Onze oud-leerlingen Cindy Bakker en Celine Pronk gaan komende 
zomer op expeditie naar Zuid-Afrika met de organisatie 
Worldmapping. Ze gaan deze avontuurlijke reis maken met een 
groep jongeren uit Nederland om zich daar als vrijwilliger in te 
zetten in de armste wijken. Er worden verschillende projecten 
bezocht die zich inzetten voor de lokale bevolking. Zo helpen zij de 
kinderen in de armste wijken door een activiteitenmiddag te 
organiseren en op school te helpen. Om dit mogelijk te maken gaan 
zij verschillende acties houden om geld in te zamelen voor deze  

 
 
expeditie. Op De Nieuwe Weg houden we een flessenactie voor dit 
goede doel. Helpt u ook mee om ons doel te bereiken? Lever deze 
weken, tot en met donderdag 28 januari, uw lege statiegeldflessen 
in op school in de grote doos in de hal! 
www.facebook.com/opwegnaarzuidafrika.  
 
Start derde kleutergroep 
Maandag 26 januari starten Mirjam Elkhuizen en José Eberwijn met 
de nieuwe kleutergroep. Komende week wordt het lokaal in orde 
gemaakt, het lesprogramma doorgenomen met Roos en Ietje en 
een aantal lessen geobserveerd bij de kleuters. Maandagochtend 
starten alle kleuters gewoon in groep 1/2A en 1/2B. De kinderen die 
bij juf José en juf Mirjam beginnen, worden door hun klasgenootjes 
naar het nieuwe klaslokaal gebracht. Vanaf dinsdag starten zij in dat 
lokaal en kunnen zij bij de deur naast het lokaal naar binnen 
gebracht en opgehaald worden. 
 
Informatieavond nieuwe ouders 
Op donderdagavond 29 januari worden ouders van nieuwe 
leerlingen uitgenodigd op school. Zij krijgen die avond informatie 
over de school, de groep, de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad. De betreffende ouders ontvangen een 
uitnodiging. 
 
Open Dag 
Woensdag 11 februari vindt onze jaarlijkse Open Dag plaats. Dat 
betekent dat onze deuren ’s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur en ’s 
avonds van 19.00 tot 20.30 uur open staan voor iedereen. 
Indien u zelf nog een kind wilt inschrijven op De Nieuwe Weg, dan 
bent u welkom vanaf 8.30 uur. Misschien kent u gezinnen in uw 



omgeving, die op zoek zijn naar een goede school waar 
kwaliteitsonderwijs in een fijne omgeving wordt gegeven. Verwijst u 
hen gerust naar onze Open Dag. Wij zullen hen met plezier 
rondleiden en uitgebreid over het onderwijs op De Nieuwe Weg 
vertellen. 
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Vrije dag alle groepen 
Op woensdag 21 januari is er een WSKO studiedag, waar alle 
medewerkers van WSKO naar toe gaan. De leerlingen zijn die dag 
vrij. 
Vrijdag 30 januari zijn alle leerlingen vrij. 
 
Team WSKO De Nieuwe Weg 
Twitter: @denieuweweg 

Herfstvakantie 
 

Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 
oktober 2015 

Kerstvakantie 
 

Zaterdag 19 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016 

Voorjaarsvakantie 
 

Zaterdag 20 februari  t/m zondag 28 
februari 2016 

Paasweekeinde 
 

Vrijdag 25 maart t/m 
maandag 28 maart 2016 

Koningsdag Zit in meivakantie 
(27 april) 

Meivakantie 
 

Zaterdag 23 april t/m  
zondag 8 mei 2016 

Hemelvaart Zit in meivakantie 
(5 mei) 

Pinksteren Zaterdag 14 mei t/m  
maandag 16 mei 2016 

Zomervakantie 2016 Zaterdag 9 juli t/m  
zondag 21 augustus  2016 


