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Sinterklaas 
Sint is weer in het land! Het is een groot feest in de klassen. Op 
maandag 24 november zetten alle leerlingen hun schoen. Geef die 
dag dus een extra schoen mee naar school! Voor de leerlingen van 
de bovenbouw, groep 5 t/m 8, is op donderdagmiddag 4 december 
een surprise tentoonstelling. De lokaaldeuren gaan het laatste 
kwartier open voor de leerlingen van deze groepen, zodat zij 
elkaars kunstwerken kunnen bewonderen. De surprise wordt niet 
ingepakt, maar de naam voor wie hij is blijft nog even geheim… Op 
vrijdag 5 december verwachten wij Sinterklaas met zijn Pieten  
’s morgens op school. Wij verwelkomen hen op het schoolplein 
vanaf de Mauritslaan om 8.30 uur. Komt u hen ook toezingen? ’s 
Middags feesten we door, maar dan is Sint weer naar een volgende 
school.  
 
Versiering van Sint naar Kerst 
Op maandagavond 8 december om 19.00 uur toveren we de school 
om van Sint- naar Kerstsfeer. Hierbij kunnen we wel wat hulp 
gebruiken, vele handen maken licht werk. Bovendien is het heel 
gezellig. Op vrijdagochtend voor de kerstvakantie, 19 december, 
willen we onder schooltijd de kerstversiering weer opruimen. Ook 
hierbij kunnen we uw hulp gebruiken. Wilt u komen helpen? Geeft u 
dit dan door aan de groepsouder of aan de leerkracht. Alvast 
bedankt! 
 
Pietengym 
Op donderdag 4 december is er pietengym tijdens de gymles. De 
leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen in hun pietenpak gymmen. De 
leerlingen van groep 1 en 2 gymmen die dag in de gymzaal. De 
leerlingen van groep 7 en 8 zijn die dag begeleiders bij de kleuters. 

 
Rapportavond  
Vanavond en dinsdagavond 25 november zijn de rapportavonden 
voor de groepen 2 t/m 7. 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 van groep 8 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  
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. 
 
Cultuureducatie 
In het kader van Kunst en Cultuur, zijn de groepen 3 en 4 naar het 
residentieorkest geweest. Het orkest speelde speciaal voor hen een 
kinderconcert. Voorafgaand aan het bezoek, hebben de leerlingen 
les gehad over verschillende muziekinstrumenten. 
 
Musical in de Leuningjes: Sinterklaas en de Boef 
Muziekvereniging Pius X, toneelvereniging Genesius en het 
kinderkoor van Deo Sacrum organiseren op zondag 30 november 
voor de zesde keer een Sinterklaasmusical: ‘Sinterklaas en de 
Boef’. De Sint vertrouwt zijn grote boek toe aan Klungelpiet. Hij 
moet er goed opletten. Na het behalen van zijn veterdiploma vorig 
jaar moet dat kunnen. Maar gaat dat hem lukken?  
Aanvang: 13.00 uur. In de voorverkoop zijn de kaartjes € 5,00 aan 
de zaal € 6,50.  



Kaarten zijn te koop via de webshop op www.piusxpoeldijk.nl of bij 
Sport Medisch Centrum Westland, Verburghlaan 24a in Poeldijk.  
De musical wordt mede mogelijk gemaakt door Westcoast Sound & 
Light en Sport Medisch Centrum Westland Poeldijk. 
 
Simba zoekt overblijfkrachten op De Nieuwe Weg 
Simba verzorgt met veel enthousiasme de tussenschoolse opvang 
(TSO) voor diverse scholen in Monster en Poeldijk. Een team van 
pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten begeleidt de 
kinderen tussen de middag tijdens het eten &  drinken en daarna bij 
het (buiten) spelen. Wij zijn per direct op zoek naar overblijfkrachten 
die ons huidige team op de Nieuwe Weg (Poeldijk) kunnen 
aanvullen. 
 
Simba is op zoek naar een enthousiaste OVERBLIJFKRACHT die, 

• open, vrolijk en stressbestendig is; 
• goed in teamverband kan werken; 
• kinderen de ruimte geeft en grenzen kan stellen; 
• kinderen op een positieve manier benadert; 
• een gezellige sfeer kan scheppen; 
• 18 jaar of ouder is. 

 
Een opleiding is niet vereist, wel vragen we je om een Verklaring 
Omtrent Gedrag (deze wordt vergoed). 
 
Werktijden 
Minimaal 1 keer per week tijdens de TSO op ma,di of do gedurende 
40 schoolweken. Werkdagen in overleg. 
 
Wat krijg je er voor terug? 

• samenwerking binnen een enthousiast team;  
• de band die je opbouwt met ‘jouw’ groep kinderen; 
• ondersteuning van deskundige pedagogisch medewerkers; 
• een vergoeding van €10,- per keer. 

 
Eventuele eigen kinderen mogen op jouw werkdagen gratis gebruik 
maken van de TSO 
 

Meer informatie of solliciteren? 
Neem contact op met Astrid Arkesteijn via 0174-243104 of stuur 
een email met je motivatie naar info@kdvsimba.nl. 
 
Parkeren 
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. 
 
Team WSKO De Nieuwe Weg 
Twitter: @denieuweweg 


