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Sinterklaas 
De spanning stijgt… morgen komt Sinterklaas op school! Komt u 
hem ook toezingen om 8.30 uur op het schoolplein? De hele 
ochtend is hij op bezoek op De Nieuwe Weg. ’s Middags komen de 
kinderen weer naar school. Sinterklaas en zijn Pieten zijn dan weer 
weg en de groepen hebben die middag een aangepast 
Sintprogramma met leuke activiteiten. 
 
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! 
 
Kerstdiner 
Donderdagavond 18 december is het kerstdiner. De tafels worden 
gezellig gedekt, de klassen versierd en de kinderen mogen hun 
feestelijke kleding aan. Het kerstdiner vindt in elke groep apart 
plaats. Het diner zal bestaan uit een lopend buffet. Vanaf dinsdag 9 
december hangt er bij elke klas een intekenlijst voor het kerstdiner. 
Het is de bedoeling dat ieder kind wat meeneemt. Verder mogen 
alle kinderen donderdagochtend 18 december hun bord, beker en 
bestek (voorzien van naam) in een plastic zak meenemen. Het 
kerstdiner begint voor alle groepen om 17.30 uur. Hapjes kunt u 
voor 17.30 uur in de klas zetten. De kinderen van groep 1 t/m 3 
kunnen om 18.45 uur in de klas opgehaald worden. Voor de overige  

 
groepen duurt het kerstdiner tot 19.00 uur. Aansluitend kunt u in de 
gezellig versierde aula genieten van een drankje, verzorgd door de 
ouderraad, onder het genot van stemmige kerstmuziek, verzorgd 
door muziekvereniging Pius X. Voor de aankleding dank aan 
Growing Art, www.verhuurplanten.nl. 
 
Everyday English 
Engels als tweede taal krijgt steeds meer vorm in de klassen. We 
starten in de maand januari met het thema ‘Snack time!’. Tijdens het 
eten en drinken, in de kleine pauze, zijn alle klassen met een 
activiteit bezig in het Engels, zoals reading, games and songs, 
stories and videoclips. Dagelijks werken de kinderen 12 minuten 
extra in het Engels. Dat is een uur Everyday English per week extra! 
 
Juf Sandra weer op school 
Sandra van der Valk keert volgende week na haar 
ouderschapsverlof weer terug op school. Welkom terug! Zij neemt 
het stokje over van Caren Jutte, van wie wij helaas afscheid moeten 
nemen. Dank je voor je inzet, Caren! In januari komt juf Mirjam 
Elkhuizen weer terug. Zij zal zich ontfermen over de derde 
kleutergroep.  
 
Derde kleutergroep 
In de loop van januari starten we een extra kleutergroep. Het wordt 
een instroomgroep: in deze kleutergroep komen de jongste kleuters. 
De ouders van de groepen 1/2A en B worden in de komende tijd 
verder geïnformeerd. 
 
Leerkracht in beeld 
Vorig schooljaar hebben twee leerkrachten van De Nieuwe Weg, 
Corine van Velden en Suzanne van Mensch, de opleiding 



‘Leerkracht in beeld’ met goed gevolg afgerond. Zij mogen de 
leerkrachten op De Nieuwe Weg coachen bij hun 
professionalisering. Daarbij maken zij gebruik van video-opnames 
die in de klas gemaakt worden. Een traject voor ‘leerkracht in beeld’ 
bestaat uit een intakegesprek, 3 filmmomenten, 3 nabesprekingen 
en een evaluatie van het traject. Het doel van het traject is 
professionalisering van de leerkrachten op De Nieuwe Weg: 
- op een oplossingsgerichte wijze met behulp van beeldmateriaal,  
de leerkracht in zijn/haar kracht zetten: waar ben je goed in en hoe 
kun je dit behouden/versterken, 
- ondersteuning van het leerproces van de leerkracht.  
De leerkracht wordt gefilmd, maar ook leerlingen komen daarbij in 
beeld. De beelden worden alleen bekeken door de coaches en de 
betreffende leerkracht. Na een schooljaar worden alle beelden 
verwijderd. Dus mocht u van uw kind horen dat er gefilmd is in de 
klas, dan weet u wat het doel daarvan is.  
 
Gevonden voorwerpen 
We hebben weer veel voorwerpen gevonden. Komt u even kijken of 
er iets van uw kind(eren) tussen zit? Voor de kerstvakantie worden 
de spullen die niet opgehaald zijn, naar de recycling gebracht. 
 
Kerstviering 
We vieren Kerstmis op vrijdag 19 december. Voor de viering gaan 
we naar de Bartholomeuskerk. Vanuit school lopen we naar de 
kerk. Daar houden we een kerstviering van 9.00 uur tot 9.45 uur. 
Wij vinden het leuk als u erbij bent! Alle groepen hebben een taak in 
de kerk. Met toneelstukjes en liedjes maken we zelf de kerstviering. 
U bent van harte welkom. De leerlingen zitten op de banken rondom 
het altaar. Neemt u in de kerk alstublieft plaats áchter de kinderen. 
Na afloop lopen we weer naar school. Om 12.00 uur zijn alle 
leerlingen vrij en kan de vakantie beginnen. 
 
Reserve ondergoed kleuters 
In de groepen 1 en 2 hebben de kinderen af en toe een plas-
ongelukje. Wij vinden het fijn om de kinderen schoon ondergoed te 
kunnen aantrekken. Heeft u ondergoed over? Wilt u dit inleveren bij 
de kleuterjuffen? Vooral het ondergoed voor meisjes is schaars op 
school. 
 

 
Parkeren 
In deze tijd van het jaar worden meer kinderen met de auto naar 
school gebracht. Wilt u bij het parkeren de verkeersregels in acht 
nemen? Wilt u rustig rijden in de straten rondom de school en 
parkeren in de P-vakken. Er wordt weer meer gecontroleerd de 
komende tijd door de politie. 
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