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Formulier ouderbijdrage
We missen nog verscheidene formulieren voor de ouderbijdrage.
Heeft u dit paarse formulier nog niet ingeleverd, wilt u dit dan
uiterlijk aanstaande maandag doen? Indien u het formulier niet heeft
ontvangen kunt u er één ophalen bij Ellen of bij Brigitta.
Alvast bedankt!

komen verschillende scholen naar De Nieuwe Weg om in
workshops te vertellen over het onderwijs op hun school. Voor die
tijd krijgen de leerlingen van groep 8 een brief mee waarop zij
kunnen aangeven welke workshops zij willen volgen.

Juf Suzanne krijgt een baby
Suzanne en haar man Pim verwachten een kindje! In april is
Suzanne uitgerekend. Van harte gefeliciteerd!

Proefcito groep 8
Ter voorbereiding op de echte eindcito, maakt groep 8 een
proeftoets op 18, 19 en 20 november. Op die manier bereiden we
de leerling voor op de vraagstelling, de verdeling van de tijd over de
ochtend en de concentratie die nodig is bij de toets. De uitslag
wordt met de leerlingen besproken.

Rapportavond
Op donderdag 20 november en dinsdag 25 november zijn de
rapportavonden voor de groepen 2 t/m 7. Deze week is een brief
uitgedeeld waarop u kunt aangeven welke avond u schikt. Hier
houden wij rekening mee bij de indeling. Deze brief moet uiterlijk
maandag 10 november ingeleverd zijn bij de leerkracht. Tijdens de
rapportavond krijgt u het eerste rapport van uw kind en heeft u een
gesprek met de leerkracht. Binnenkort krijgt u de uitnodiging waarop
staat op welke dag en hoe laat u verwacht wordt.

Ontruimingsoefening
De ontruimingsoefening van De Nieuwe Weg is succesvol verlopen.
Binnen enkele minuten was de hele school leeg en waren alle
leerlingen geteld en in veiligheid. Later in het schooljaar houden we
een collectieve ontruimingsoefening met alle gebruikers van het
pand.

Voor groep 8 is er een andere indeling. Zij krijgen het voorlopig
advies, betreffende het voortgezet onderwijs en het rapport mee
naar huis en hebben op verzoek een gesprek. In maart worden alle
ouders en leerlingen uitgenodigd om te praten met de leerkracht
over het advies en het vervolgonderwijs.
Informatieavond voortgezet onderwijs groep 8
Voor de ouders en leerlingen van groep 8 is er woensdagavond 10
december een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Er

Communie
De data voor de vieringen die in het teken staan van de 1ste Heilige
Communie 2015 zijn vastgesteld:
Kennismakingsviering: 22 maart 2015
1e H Communieviering: 31 mei 2015 (11.30 uur).
Dankviering: 28 juni 2015
Stagiaires
In groep 6 loopt Lisanne Groenewegen stage. In groep 1/2B loopt
Lisa Zuijderwijk stage. Lisanne en Lisa zijn Pabostudenten. We
wensen hen een leerzame tijd toe!

Herfstweer
Nu het weer herfst is, worden er meer kinderen met de auto naar
school gebracht. Wilt u bij het parkeren de verkeersregels in acht
nemen? Er wordt weer meer gecontroleerd de komende tijd. Ook
willen wij u vragen om, zeker bij slecht weer, ’s middags niet eerder
dan 13.05 uur op het schoolplein te komen. Voor die tijd maakt
Simba gebruik van het plein voor de tussen schoolse opvang. U
kunt niet binnen wachten.
Vrije dag alle groepen
Maandag 17 november zijn alle leerlingen vrij.
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