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Dag van de Leraar 
Op maandag 6 oktober vieren we in heel Nederland de Dag van de 
Leraar. De dag is bedoeld om het imago van het beroep te 
verbeteren en het belang van goede leraren te benadrukken. Het 
bestuur van WSKO zet al haar leraren in het zonnetje met een blijk 
van waardering en trots.  
 
Kamp groep 8 
De kinderen hebben een geweldige kampweek gehad. Begeleiders 
Inge, Hilda, Peter, André, Alex, juffen Ilse, Christel en Corine en 
meester Jack, dank voor jullie inzet en energie. Ook Rick voor de 
spooktocht en Jeffrey met de vrachtwagen (www.verhuurplanten.nl): 
bedankt voor jullie tijd en inzet! 
 
Kinderboekenweek 
Deze week staat er een boekenkraam in de hal. De boekenkraam is 
om 12.00 uur en om 15.15 uur geopend voor verkoop en staat er tot 
en met vrijdag 3 oktober. De boeken zijn geleverd door Paagman in 
Den Haag. 
Woensdag 8 oktober is er een boekenkraam van Usborne, een 
uitgeverij van Engelstalige kinderboeken. Deze kraam staat ook in 
de hal en is vanaf 12.00 uur geopend. 
Kom lekker even neuzen tussen de boeken! 
 
Project Feest! 
Op 1 oktober start de projectweek. Dit jaar sluiten we aan bij de 
kinderboekenweek, met het thema Feest! De leerlingen leren en 
werken tot 16 oktober in de middagen aan het project. De lessen 
aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, muziek, creatieve vorming, 
maar ook rekenlessen en taallessen worden omkleed door het  

 
 
thema Feest! U bent welkom op school om te kijken naar het 
resultaat op donderdag 16 oktober van 14.45 tot 15.45 uur. 
 
Juf Roos 25 jaar bij WSKO 
Roos Knijnenburg, leerkracht in groep 1/2A, is 25 jaar werkzaam bij 
WSKO. Nog altijd staat zij met enthousiasme en met liefde voor de 
leerlingen en het onderwijs voor de groep. We vieren dit onder 
schooltijd met de leerlingen. U bent ook van harte uitgenodigd om 
haar te feliciteren met dit jubileum en even de hand te schudden. Dit 
kan bij de afsluiting van het project op donderdagmiddag 16 oktober 
tussen 14.45 en 15.45 uur. 
 
WSKO Open Deuren Dag 
Op woensdag 15 oktober hebben alle WSKO-scholen een open 
deuren dag. De Nieuwe Weg maakt onderdeel uit van WSKO. Van 
9.00 uur tot 12.00 uur mag iedereen binnenlopen in onze scholen 
om meer te horen over het onderwijs op school. Kent u nog mensen 
die een goede school zoeken voor hun kind, wijst u hen dan op 
deze open deuren dag. Ook De Nieuwe Weg heeft haar deuren 
open. 
 
Dierendag in de Bartholomeuskerk 
Dieren zijn welkom in de kerk! Op zaterdag 4 oktober is er om 17.00 
uur een korte viering met als thema: ‘Geen vlieg kwaad doen’. 
Aansluitend zal pastor Ronald Dits alle huisdieren en knuffeldieren 
zegenen. Iedereen en alle huis- en knuffeldieren zijn welkom in de 
kerk bij deze bijzondere gebeurtenis. 
 
 
 



Project Val op Val af 
In een tien wekelijks programma vanaf 5 januari gaan jongeren van 
10 – 18 jaar per kern de strijd aan tegen overgewicht. Zij worden 
begeleid door een team van professionals van Vitis Welzijn. Het 
hele programma, gebaseerd op een gezonde leefstijl, wordt 
kosteloos aangeboden. Deelnemers moeten vanaf 5 januari enkele 
uren per week beschikbaar zijn om drie keer per week deel te 
kunnen nemen aan een sport- of bewegingsactiviteit in de eigen 
dorpskern. Ook is er wekelijks een weegmoment per team. 
Daarnaast zijn er bij de start, na vijf weken en bij de finale, 
weegmomenten van alle deelnemers. Meer info en aanmelden via 
de site www.valopvalaf.nl, T 0174 – 630358 of mail: 
info@vitiswelzijn.nl. Na aanmelden wordt er contact opgenomen.  
 
Vacature overblijfkracht bij Simba 
Simba zoekt overblijfkrachten voor de Willemsschool in Monster. 
Meer informatie kunt u krijgen bij Astrid Arkesteijn van Simba, Tel. 
0174-243104 of stuur een email met motivatie naar 
info@kdvsimba.nl.  
 
Muzieklessen door Muziekmeesters 
Vanaf 29 oktober is er een muzikale cursus in ‘s-Gravenzande voor 
kinderen vanaf groep 4. Uw kind maakt spelenderwijs kennis met 
verschillende soorten instrumenten, algemene muziekkennis en 
samenspel. Op woensdag 29 april treden alle cursisten gezamenlijk 
op. Data: vanaf 29 oktober, 21 weken lang iedere 
woensdagmiddag. Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur. Kosten: € 160,-. 
Locatie: MFC Maesemunde, Kon. Julianaweg 160, ‘s-Gravenzande. 
Ook voor de allerkleinsten zijn er muzieklessen: Muziek op schoot. 
Uw (klein)kind maakt kennis met muziek door middel van zang, 
dans en muziekspelletjes. Data: vanaf woensdag 29 oktober, 10 
weken lang, iedere woensdagochtend. Tijd: van 10.45 tot 11.45 uur. 
Kosten: € 60,-. Locatie: MFC Maesemunde, Kon. Julianaweg 160, 
‘s-Gravenzande. Voor meer informatie en aanmelden: 
www.muziekmeesterswestland.nl of T 06-51377157 (secretariaat). 
 
Studiemiddag 
Maandag 6 oktober zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij in verband 
met een studiemiddag van het team van De Nieuwe Weg.  
 

Team WSKO De Nieuwe Weg 
Twitter: @denieuweweg 


