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Vakantierooster volgend schooljaar 
Het vakantierooster voor schooljaar 2015-2016 is bekend. In de 
vorige nieuwsbrief is dit rooster zonder verdere uitleg geplaatst, 
waardoor er wat onduidelijkheid ontstond. Hieronder nogmaals het 
rooster, het is dus niet voor dit lopende schooljaar, maar voor 
schooljaar 2015-2016! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Open Dag 11 februari 
Woensdag 11 februari vindt onze jaarlijkse Open Dag plaats. Die 
dag zetten we onze deuren open van 9.00 tot 12.00 uur en van 
19.00 tot 20.30 uur. Ouders die een goede en gezellige school 
zoeken voor hun kind zijn dan welkom. Op De Nieuwe Weg is 
onderwijskwaliteit belangrijk. Door modern onderwijs bereiken de 
leerlingen hoge resultaten. Speerpunt van de school is Engels als 
tweede taal, volgens de methodiek van EarlyBird. Kent u mensen 
die nieuwsgierig zijn naar onze school? Wij zullen hen met plezier 
rondleiden en uitgebreid over het onderwijs op De Nieuwe Weg 
vertellen. Deze week ontvangt ieder gezin van De Nieuwe Weg een 
poster. Wilt u deze op een goed zichtbare plek op het raam 
hangen? Met uw medewerking hopen we op veel bezoekers op  
11 februari! 
 
Rapporten groep 6 
Omdat Suzanne van Mensch met zwangerschapsverlof gaat, 
krijgen de leerlingen van groep 6 hun tweede rapport mee op 
maandag 2 maart. Zij voert de gesprekken op donderdag 5 maart. 
Hiervoor krijgen de ouders een uitnodiging of zij kunnen zelf 
aangeven dat zij een gesprek willen. De overige groepen krijgen op 
17 maart het tweede rapport mee naar huis, de gesprekken volgen 
op 26 maart. 
 
Onderwijsassistent in groep 4 gestart 
Deze week is Janneke de Jager als onderwijsassistent gestart in 
groep 4. Zij zal de leerlingen in de ochtend ondersteunen bij de 
leervakken, zoals rekenen, taal en lezen. Janneke, van harte 
welkom! 
 

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 



 
Groep 1C van start 
Maandag zijn de jongste kleuters op feestelijk wijze naar hun 
nieuwe lokaal gebracht. De leerkrachten José en Mirjam zijn 
enthousiast aan het werk met de leerlingen. Het is nu nog een klein 
groepje van 12 kinderen dat uitgroeit tot 23 aan het eind van het 
schooljaar. 

Warm up time 
In de maand januari zijn we gestart met het thema ‘Snack time!’. 
Tijdens het eten en drinken, in de kleine pauze, waren alle groepen 
met een activiteit bezig in het Engels, zoals reading, games and 
songs, stories and videoclips. In de maand februari werken we met 
het thema ‘Warm up time!’. Bij de start van de dag zingen we een 
liedje, praten we over het weer, oefenen we de dagen van de week 
of bidden we in het Engels. 

Lege flessenactie 
U kunt nog tot en met aanstaande maandag uw lege flessen kwijt in 
de doos in de hal op school. 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. Om dit 
mogelijk te maken houden zij verschillende acties om geld in te 
zamelen voor deze expeditie. Op De Nieuwe Weg houden we een 
flessenactie voor dit goede doel. 
www.facebook.com/opwegnaarzuidafrika 

Voorleesdagen 
Op vrijdag 23 januari kwam schrijfster en illustrator Isabel van 
Duijne voorlezen en tekenen in de groepen 1, 2 en 3. Zij heeft de 
leerlingen en leerkrachten geboeid met haar boeken. Na afloop 
heeft zij boeken gesigneerd en vragen van de kinderen beantwoord. 
Wij willen het voorlezen en het lezen promoten. Door te lezen en 
voorgelezen te worden, wordt het taalgevoel, de fantasie en de 
woordenschat gestimuleerd bij kinderen. 

 

Vrije dag 
Morgen, vrijdag 30 januari, zijn alle leerlingen vrij. 
 
Team WSKO De Nieuwe Weg 
Twitter: @denieuweweg 


