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Thema-avond Ouderraad 
De Ouderraad organiseert op donderdag 12 maart een thema-
avond op De Nieuwe Weg. Het onderwerp is dit jaar Kinder-EHBO. 
EHBO-vereniging St. Albertus uit Poeldijk komt deze avond 
verzorgen. Om 19.15 uur staan de koffie en thee klaar! Om 21.00 
uur is de avond afgelopen. U kunt zich aanmelden via 
ouderraad@denieuweweg.wsko.nl.  
 
Carnaval 
Vrijdag 13 februari vieren wij met de hele school carnaval. 
Van 13.15 uur tot 15.15 uur is het groot feest, alle kinderen komen 
dan verkleed op school. We zijn nog op zoek naar enkele 
kaartspellen en een roulettespel. Heeft u dit thuis en mogen wij het 
lenen, wilt u het spel dan, voorzien van een naam, meegeven naar 
school? Alvast bedankt voor het lenen! Aan het einde van de 
middag lopen wij in een optocht de wijk rond de school. Alle 
kinderen mogen dan instrumenten meenemen om de optocht te 
voorzien van een feestelijke noot. U bent van harte welkom om te 
komen kijken naar de optocht om 14.45 uur. De kinderen gaan 
daarna naar huis. 
 
Gezellige Open Dag 
Veel mensen hebben de Open Dag bezocht op De Nieuwe Weg. 
We hebben met plezier de ouders en kinderen rondgeleid en verteld 
over het onderwijs op onze school.  
 
EarlyBird coacht in de klassen 
In de week van 9 maart komt een begeleider van EarlyBird twee 
dagen in de klassen de leerkrachten coachen op het Engels als  
 

 
 
tweede taal. Wij werken toe naar het keurmerk van EarlyBird en 
willen graag de kwaliteit van onze lessen in het Engels onder de  
loep nemen. Daarnaast hebben wij trainingen Classroom English, 
die na schooltijd plaatsvinden, om de kwaliteit en inhoud van de 
lessen Engels stevig neer te zetten. 
 
CITO toetsen in perspectief 
Voor het leerlingvolgsysteem nemen we bij de leerlingen CITO 
toetsen af. Dat gebeurt in februari en in juni van elk schooljaar. Op 
die manier volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling. Wij 
gebruiken de toetsen als hulpmiddel om het onderwijs op de 
leerlingen af te stemmen. We brengen hen daarmee steeds een 
stapje verder. De toetsen geven ook aan, of wij ons onderwijs goed 
vormgeven en of wij aan alle vakgebieden evenveel aandacht 
geven. De CITO toetsen geven een objectief beeld van wat een 
leerling kan en wat een leerling nog moet leren. Met deze informatie 
kan een leerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op de groep 
én op individuele leerlingen. De toetsen zijn een hulpmiddel voor de 
school en geen doel op zich. De toetsen vormen één stukje van de 
puzzel en moeten in een context geplaatst worden. De toetsen zijn 
niet bedoeld als beoordeling van de leerling. U wilt als ouders 
uiteraard weten hoe uw kind ervoor staat. Het is dan belangrijk te 
weten, dat uw kind meer is, dan alleen het toets resultaat. Als 
school kijken wij ook op andere manieren naar de ontwikkeling van 
uw kind. Niet een zo hoog mogelijk score is het belangrijkst, maar 
dat uw kind maximaal groeit binnen zijn of haar mogelijkheden. Zo 
zijn toets resultaten een hulpmiddel om u als ouders een realistisch 
perspectief van de ontwikkeling van uw kind te geven. 
 



Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werkster op onze school is Lonneke 
Kouwenhoven. Zij wordt, door de nieuwe zorgontwikkelingen in 
onze gemeente, nu geen schoolmaatschappelijk werkster meer 
genoemd, maar zorgregisseur bij het Sociaal Kern Team Westland. 
De taak die zij vervult op onze school is schoolcontactpersoon 
vanuit het Sociale Kern Team Poeldijk. U kunt haar indien gewenst, 
mailen via LKouwenhoven@SKTWestland.nl. Indien mensen zelf 
willen aanmelden bij SKT, kunt u bellen met T 140174 of 
www.140174.nl 
 
Cursus bij de EHBO vereniging in Poeldijk 
Omdat Miriam van der Pot van de EHBO vereniging de thema-
avond van de ouderraad verzorgt op De Nieuwe Weg, maken wij 
mensen graag attent op onderstaande cursus. 
De EHBO vereniging St. Albertus start een cursus. Binnen een 
maand kunt u uw diploma Eerste Hulpverlener halen en leert u de 
AED te bedienen. De cursus staat gepland voor 7, 14 en 21 maart. 
Op 7 en 14 maart zal er les gegeven worden van 8.30 tot 16.00 uur. 
Op 21 maart zal het examen worden afgenomen vanaf 10.00 uur. 
Tijdens de lessen wordt veel geoefend. Theorie wordt merendeels 
thuis gedaan. De kosten bedragen € 215,00 per persoon en zijn 
inclusief al het lesmateriaal, lunch en examengeld. De lessen 
worden in De Leuningjes gegeven. Voor meer informatie of 
aanmelden: T 0174-240282 of m.vdpot@ehbo-westland.nl.  
 
Stemlokaal op De Nieuwe Weg 
Op woensdag 18 maart 2015 is de verkiezing voor de leden van de 
Provinciale Staten. Die dag is de speelzaal van De Nieuwe Weg het 
stemlokaal. 
 
Opbrengst flessenactie  
Celine en Cindy hebben maar liefs € 66,23 opgehaald met de 
flessenactie. Zij bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan hun 
actie voor het goede doel. 
 
Gevonden voorwerpen 
Komt u nog een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen? Er ligt 
heel veel. Voor de voorjaarsvakantie gaan alle spullen die niet 
opgehaald zijn, naar de recycling! 

Vrije dag en voorjaarsvakantie 
Vrijdag 20 februari zijn alle leerlingen vrij en aansluitend is het 
voorjaarsvakantie. We zien graag iedereen weer terug op maandag 
2 maart. Die dag is er geen schoolmelk. Er vindt na de vakantie 
weer luizencontrole plaats. 
 
Team WSKO De Nieuwe Weg 
Twitter: @denieuweweg 


