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Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020!
Nieuwe directeur, wijzigingen in het bestuur
Met ingang van 1 februari 2020 begint Sandra van der Meulen als
directeur van De Nieuwe Kring. Zij neemt het stokje over van Hans
Niehot, die 31 januari zijn laatste werkdag op onze school heeft.
Ook verwelkomen wij Irene Harmsen, die in de nieuwe functie van
professioneel bestuurder van start gaat. Sandra en Irene zullen samen
het dagelijkse bestuur van onze school vormen.
De rol van het ouderbestuur verandert daarmee naar toezichthoudend
bestuur. De samenstelling van dit bestuur is gewijzigd: er is afscheid
genomen van Erik van Weerdhuizen, Marten van Os van den Abeelen,
Wendy Dissel en Vanessa de Graaf. Het bestuur bestaat nu uit Pien
Koppers (voorzitter), Rebecca van der Tholen (vicevoorzitter), Rick
Nederpelt en de nieuwe leden Monique Neijzen en Patrick Heemskerk.
Voor meer informatie verwijzen we naar de brief van het bestuur, die
aan u is verzonden op 19 december jl.

15 januari
Ouderkring
22 januari
Nationaal voorleesontbijt
onder- en middenbouw
24 januari
Viering
27 januari
Studiedag team:
alle kinderen zijn vrij!
30 en 31 januari
Landelijke staking
De Nieuwe Kring is mogelijk
gesloten (meer informatie
volgt)

Vacature MR
Er is per direct een vacature voor een nieuwe MR-ouder, vanwege de
overstap van Monique Neijzen naar het nieuwe ouderbestuur. We
hebben inmiddels al een paar belangstellenden. Mocht u zich ook
kandidaat willen stellen, stuur dan een e-mail met een korte toelichting
naar secr.mr@nieuwekring.nl . Over een paar weken ontvangt u een
mail over hoe we een keuze gaan maken uit de kandidaten.

30 januari (onder
voorbehoud)
Zwemmen: Melkweg,
Noorderlicht, Kringloop,
Kraaiennest, Regenboog en
Atlantis
Extra gym: Eiland

Bedankt!
De ouderraad wil alle ouders bedanken die hebben geholpen met
versieren en opruimen in de feestmaand.
Ouderkring
De eerstvolgende ouderkring wordt gehouden op woensdag 15 januari.
De inloop is vanaf 8.45 uur in het technieklokaal.

31 januari
Viering (onder voorbehoud)
5 februari
De rapporten gaan mee
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Nationaal voorleesontbijt
Op woensdag 22 januari doet onze school mee aan het Nationale
Voorleesontbijt. Dit ontbijt, dat bestaat uit een klein broodje en drinken,
is de start van de Nationale Voorleesdagen. In de onder- en
middenbouwgroepen zijn vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere
familieleden van harte uitgenodigd om voor te komen lezen. U kunt
voorlezers aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Studiedag en tweedaagse staking
Maandag 27 januari heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn die
dag vrij!
Op 30 en 31 januari is een tweedaagse landelijke onderwijsstaking
afgekondigd. Op dit moment wordt de stakingsbereidheid onder het
personeel geïnventariseerd. Zodra er meer bekend is, zullen wij u
informeren.
Koffieochtend WONK
Op donderdag 6 februari van 8.45 – 9.30 uur is er een bijeenkomst van
WONK (Welkom op de Nieuwe Kring). Deze ochtend wordt
georganiseerd voor ouders van kleuters die net zijn gestart in de
onderbouw. De bedoeling van de bijeenkomst is elkaar te ontmoeten
en de gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en/of vragen stellen.
Ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze ochtend.

Belangrijke data
februari 2020
6 februari
WONK
7 februari
Viering
8 februari
Werkmiddag Heemtuin

Rapporten en gesprekken
Woensdag 5 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. In de week
van 10 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. We zullen de
grafieken van de Cito-toetsen tijdens de gesprekken meegeven.
Het intekenen voor de gesprekken gebeurt dit jaar anders dan
voorheen. We maken voor het eerst gebruikt van de Parro-app. Hiervoor
is het wel nodig dat u zich aanmeldt op de Parro-app. Veel ouders
hebben dat inmiddels gedaan, waarvoor dank. U ontvangt van ons
tijdig bericht wanneer u zich kunt inschrijven voor de gesprekken.

10 – 14 februari
Oudergesprekken
inschrijven via Parro-app
12 februari
Zaalvoetbaltoernooi
groep 8
14 februari
Viering
17 t/m 21 februari
Voorjaarsvakantie

Werkdag Heemtuin
Zaterdagmiddag 8 februari gaan we van 14.00 – 16.00 uur aan de slag in
de heemtuin. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om mee te
helpen. We kunnen uw hulp goed gebruiken. De volgende zaterdagwerkmiddagen zijn op 7 maart, 4 april, 16 mei en 20 juni.
Voorjaarsvakantie
Van maandag 17 februari tot en met vrijdag 21 februari is het
voorjaarsvakantie. Op maandag 24 februari verwachten we iedereen
weer op school.
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Taallijnthema: Ziekenhuis
In de week van 24 februari starten de onderbouw, het Speelhuis en
Hakim met het Taallijnthema ‘Ziekenhuis’. Het centrale prentenboek is
‘Mejuffrouw Muis in het ziekenhuis’ van Elle van Lieshout.
Tijdens het thema zullen de peuters en de kleuters gezamenlijke
activiteiten ondernemen. Zou u graag iets willen vertellen of laten zien
aan de kinderen dat met het thema te maken heeft, dan kunt u
contact opnemen met de onderbouwleerkrachten. Alvast bedankt!
Vieringen
Vrijdag 24 januari: Tuin, Droomland, Eiland en Kringloop
Vrijdag 31 januari:* Circus, Koraalrif, Kraaiennest en Melkweg
Vrijdag 7 februari: Sprookjesbos, Waterland, Eiland en Noorderlicht
Vrijdag 14 februari: Tuin, Droomland, Kraaiennest en Kringloop
De vieringen beginnen om 11.45 uur en duren tot 12.15 uur.
*Als de Nieuwe Kring meedoet aan de landelijke staking, vervalt de
viering op 31 januari.
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