Schoolgids 2019-2020
In dit jaargebonden deel van de schoolgids vindt u vooral
praktische informatie met betrekking tot het
schooljaar 2019-2020. Op de website van
Nieuweschool vindt u meer inhoudelijke informatie.
Tevens is het algemeen gedeelte van de schoolgids
ook via de website www.nieuweschool.nu
te bekijken en/of te downloaden.
Contactgegevens Nieuweschool
Nieuweschool
Schoutenring 32
5981 DS Panningen
077 3074223
www.nieuweschool.nu
info@nieuweschool.nu
Schooltijden
Maandag 8.30-14.30 uur
Dinsdag
8.30-14.30 uur
Woensdag 8.30-12.15 uur
Donderdag 8.30-14.30 uur
Vrijdag
8.30-14.30 uur*
*groep 1-2 is vrijdagmiddag vrij
De kinderen kunnen 5 minuten voor aanvang
van de ochtend naar binnen. Dit noemen we
'inlooptijd'. Deze inlooptijd hanteren we omdat
we om 8.30 uur ook daadwerkelijk willen
starten.
Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie

12 oktober t/m 20 oktober

Sinterklaas

6 december

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Carnaval

22 februari t/m 1 maart

Pasen

13 april

Meivakantie

22 april t/m 5 mei

Hemelvaart

21 mei t/m 22 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

11 juli t/m 23 augustus

Studiedagen
4 oktober
14 & 15 november
27 & 28 januari
19 en 20 maart
10 juli

2019
2019
2020
2020
2020

Facebook
Op de Facebook (en soms Youtube) pagina van
school worden veel foto’s geplaatst van
schoolactiviteiten.
Deze pagina is openbaar en te vinden via
www.facebook.com/nieuweschool.nu .
Gymtijden
De kinderen van groep 1-2 ‘sporten’ dagelijks in
de gymzaal van de school. Zij gymmen op de
blote voeten in hun ondergoed en hoeven dan
ook geen gymkleding mee te nemen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 sporten
donderdag in sporthal Piushof. Geef uw kind op
de dag dat ze gym hebben een gymtas mee met
sportbroek, T-shirt, gymschoenen (deze mogen
niet buiten gedragen zijn). Ook zijn
gymschoenen met zwarte zolen niet toegestaan.
Schoolnieuws
In het schoolnieuws vindt u de meest actuele
kalender en het laatste nieuws. Het
schoolnieuws, de kalender en andere
berichtgeving is vanaf september 2019 te lezen
via de Isy-app. Deze app kunt installeren op uw
smartphone zodat u altijd op de hoogte kunt
zijn van het laatste nieuws.
Overblijven
In verband met het continurooster blijven alle
kinderen over. Kinderen nemen zelf hun
broodmaaltijd en drinken mee.

Eten en/ of drinken tijdens het
speelkwartier
Tijdens het speelkwartier mogen de kinderen
fruit of groente eten. Indien u ook drinken wilt
meegeven willen we u vragen geen energy- of
koolzuurhoudende dranken mee te geven. De
kinderen kunnen ook altijd op school (water)
drinken. Daarnaast proberen we, ook vanuit
financieel oogpunt, het verpakkingsmateriaal
terug te dringen. We willen u daarom vragen
om fruit/ groente zoveel mogelijk in plastic
doosjes mee te geven en het drinken middels
een drinkbeker. Zorg er wel voor dat er een
naam op staat.
Schoolvieringen en activiteiten
Tijdens het schooljaar zijn er een aantal
gezamenlijke vieringen. Aan deze vieringen
doen alle klassen mee. Voorbeelden van deze
vieringen zijn:
Sinterklaas
Jaarsluiting (december)
Carnaval
Stuif-es-in (juni)
Daarnaast zijn er ook nog vieringen/ activiteiten
die gelden voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld
het verkeersexamen voor groep 7 of de
eindejaarsactiviteiten voor de leerlingen van
groep 8). Over de vieringen/ activiteiten wordt u
van te voren geïnformeerd door middel van een
aparte brief of het schoolnieuws.
Vieren van verjaardag leerlingen
Kinderen kijken meestal uit naar de dag waarop
ze jarig zijn. Dan is het in de regel feest. Ook in
de groep wordt aandacht besteed aan de
verjaardag en wordt uw kind in het zonnetje
gezet. Wanneer kinderen jarig zijn, is het niet
de bedoeling dat de jarige ook nog in de klas
trakteert. Bij de verjaardagen van de kinderen
uit groep 1/2 zijn de ouders/ verzorgers van de
jarige van harte welkom!
Individuele vrijstelling voor les-activiteiten
en/ of vieringen
Hoewel de vieringen en activiteiten voor alle
kinderen van de basisschool worden verzorgd,
kunnen er in de praktijk een aantal
uitzonderingen voorkomen van (gedeeltelijke)
vrijstelling. Deze vrijstelling kan geschieden op
grond van;
medische indicatie (bijv. tijdelijk niet deelnemen
aan lessen bewegingsonderwijs)
geloofsovertuiging (bijvoorbeeld het niet
deelnemen aan vieringen)
Ouders/ verzorgers dienen de leerkracht(en)
van hun kind(eren) tijdig te informeren indien
hun kind(eren) niet (kunnen) deelneemt aan
bepaalde vieringen en/ of lesactiviteiten. De
kinderen krijgen dan andere activiteiten
aangeboden onder leiding/ toezicht van een
andere leerkracht.

Groep 1-2a:
Ans
Suzanne

anslr@nieuweschool.nu
suzanneet@nieuweschool.nu

Groep 1-2b:
Severine
Suzanne

severinemr@nieuweschool.nu
suzanneet@nieuweschool.nu

Groep 3
Antoinette
Annie

antoinetteol@nieuweschool.nu
annietn@nieuweschool.nu

Groep 4-5
Laurens

laurenshs@nieuweschool.nu

Groep 6
Steffie
Yvonne vd B

steffiece@nieuweschool.nu
yvonnebn@nieuweschool.nu

Groep 7-8
Pascal

pascaluh@nieuweschool.nu

Kirsten
Yvonne v R

kirstenkx@nieuweschool.nu
yvonnern@nieuweschool.nu

Lilianne
Johan

lilianne@nieuweschool.nu
johanbn@nieuweschool.nu

Mandy en Jasper zijn net als voorgaande
schooljaren als onderwijsassistenten aan
nieuweschool verbonden.
Mandy →
Jasper →

mandyhn@nieuweschool.nu
jasperps@nieuweschool.nu

Yvonne van Ravenstein richt zich op (de
ontwikkeling) van onderwijs aan de
maatwerkgroep en colleges en workshops voor
de leerlingen.
Juf Lilianne en juf Yvonne zijn komend
schooljaar ondersteunend aan het onderwijs in
groep 3 t/m 8
Indien u een vraag aan de leerkracht hebt,
vinden we het fijn als u even binnenloopt of belt
omdat onze ervaring is dat vragen dan sneller
en beter beantwoord kunnen worden.
Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie worden de leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis. Meer informatie
leest u in het schoolnieuws. De werkgroep is
altijd op zoek naar nieuwe ouders. Meer
informatie kunt u krijgen door even te bellen,
binnen te lopen of een mailtje te sturen naar
kirstenkx@nieuweschool.nu

