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Oudergesprekken
In de week van 4 - 8 november zijn er oudergesprekken. Bij deze
gesprekken staat het welbevinden van uw kind centraal.

1 november
Viering

Staking op woensdag 6 november gaat door
Recent ontving u van ons een brief over de landelijke onderwijsstaking
op 6 november. De onderwijsbonden hebben daartoe opgeroepen.
Ondanks alle berichtgeving blijft de boodschap uit de brief van kracht.
Afgelopen weekend leek de staking van de baan, omdat er extra geld
was toegezegd, maar dit draagt niet bij aan een structurele oplossing.
Het onderwijs blijft kampen met een lerarentekort, vervangers-probleem
en een grote administratieve last. Om nu – en in de toekomst – goed
onderwijs te kunnen bieden, is het helaas noodzakelijk om dat op
woensdag 6 november nogmaals onder de aandacht te brengen.
Het team van De Nieuwe Kring sluit zich bij deze landelijke staking aan.
Het bestuur ondersteunt de oproep en heeft begrip voor deze staking.
Op woensdag 6 november aanstaande is de school dus dicht. Wij
vragen u om uw kind(eren) deze dag thuis te houden of opvang
(onderling) te regelen.
Het team en het bestuur realiseren zich dat dit voor ouders tot overlast
kan leiden. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar de actie van de
teamleden is absoluut noodzakelijk, omdat de kwaliteit van onderwijs in
gevaar is.

Werkmiddag heemtuin
Op zaterdag 9 november gaan we van 14:00 tot 16:00 uur aan de slag
in de heemtuin. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om mee te
helpen. We kunnen jullie hulp goed gebruiken! Op de volgende
zaterdagen hebben we ook werkmiddagen gepland: 8 februari, 7
maart, 4 april, 16 mei en 20 juni 2020.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Op donderdag 21 november is er voor de ouders van de leerlingen uit
groep 8 een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. De
avond begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur.

4-8 november
Oudergesprekken
6 november
Onderwijsstaking: de school is
gesloten
8 november
Viering
9 november
Werkmiddag Heemtuin
12 november
Regenbood en Kraaiennest
naar het Rijksmuseum
14 november
Middenbouw naar het
Tropenmuseum
15 november
Viering
18 november
Kringloop naar het
Verzetsmuseum
21 november
Zwemmen: Eiland, Kraaiennest, Atlantis, Melkweg,
Noorderlicht en Kringloop
Extra gym: Regenboog
21 november
Voorlichtingsavond v.o.
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Hierop aansluitend organiseren wij voor ouders van
bovenbouwleerlingen op woensdag 27 november van 8.45 uur tot 9.45
uur een “tafeltjes” ochtend VO.
Ouders van oud-leerlingen komen om hun ervaringen te delen en om
uw vragen met betrekking tot scholen waarin u geïnteresseerd bent te
beantwoorden.
Er zijn ouders van tegen de twintig verschillende scholen uit Amsterdam
en omstreken deze ochtend aanwezig.
Deze voorlichting zal in de kuil beneden plaatsvinden.
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WONK (Welkom Op de Nieuwe Kring)
Ouders van wie een kind vanaf de eerste schooldag na de
zomervakantie nieuw is ingestroomd, zijn van harte welkom bij de
WONK-bijeenkomst op 21 november van 8.45 – 9.30 uur.

21 november
Bijeenkomst WONK
Werkavond Sinterklaas
Bericht van de Ouderraad:
Op maandagavond 25 november wordt de school weer in Sintsfeer
gebracht. Om dat te kunnen doen, hebben we per klas twee of drie
hulpouders nodig. Heb je zin en tijd om te komen helpen? Dan zien we
je graag om 19.00 uur voor het versieren van de school (niet de lokalen,
dat doen de leerkrachten zelf) en vooral voor het inpakken van de
cadeaus. Meld je even aan bij de contactouder van je klas of stuur een
mail naar secr.or@nieuwekring.nl .
We zijn daarnaast op zoek naar kartonnen dozen, zoals verhuis- en
schoenendozen, om in te pakken als nep-cadeaus. Deze worden
verzameld bij de kinderkeuken. Alvast bedankt!

22 november
Viering
25 november
Werkavond Sinterklaas
26 november
Schoen zetten
27 november
Pietjesdag in de onder- en
middenbouw
27 november
Inloopochtend over het v.o.
door ouders voor ouders

Vieringen
Vrijdag 1 november: Circus, Droomland, Atlantis en Noorderlicht
Vrijdag 8 november: Luchtkasteel, Koraalrif, Eiland en Kringloop
Vrijdag 15 november: Sprookjesbos, Oerwoud, Kraaiennest en Melkweg
Vrijdag 22 november: Tuin, Waterland, Regenboog en Kringloop
Vrijdag 29 november: Luchtkasteel, Oerwoud, Regenboog en
Noorderlicht

29 november
Viering

De vieringen beginnen om 11.45 uur en duren tot 12.15 uur. Voor ouders
zijn alleen staanplaatsen beschikbaar. Verder willen we ouders die een
jonger broertje of zusje meenemen, vragen de vieringruimte te verlaten
als het jongere kind het moeilijk vindt om rustig te kijken. De kinderen
die optreden blijven dan goed te verstaan.

Belangrijke data
begin december
5 december
Sinterklaasviering

Pagina 2 van 2

