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Belangrijke informatie schooljaar 2019-2020
Uitgebreide informatie is te vinden in de schoolgids. Deze staat op de website www.cnsoostvoorne.nl en is op
papier te verkrijgen bij Kalle van der Heiden.

Schooltijden en pauze kinderen
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken we met een 5-gelijke dagen model. Dit betekent dat alle
kinderen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.00 uur school hebben. De kinderen moeten dus (gezond)
eten en drinken meenemen (geen snoep) voor de pauze rond 10 uur en voor hun lunch. De kinderen in de
kleutergroepen eten en drinken tussen de middag ongeveer een half uur in hun klas en spelen daarvoor of daarna
buiten. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 eten en drinken tussen de middag een kwartier in hun klas en spelen
ongeveer een kwartier buiten onder begeleiding van de leerkrachten. We willen u vragen uw kind(eren)
herbruikbare bekers mee te geven in plaats van pakjes (dat scheelt heel veel plastic afval) en er rekening mee
te houden dat we geen koelkasten tot onze beschikking hebben.

Vakantierooster
Voor het schooljaar 2019-2020 ziet het vakantierooster voor CNS De Nieuwe Weg er als volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 – 25 oktober 2019
23 december 2019 – 3 januari 2020
24 februari – 28 februari 2020
10 – 13 april 2020
20 april - 5 mei 2020 (incl. studiedag 4 mei)
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli – 28 augustus 2020

Studiedagen
Naast de vakantiedagen heeft de school nog een aantal studiedagen ingepland. Op deze dagen zijn alle kinderen
vrij. De planning van de studiedagen ziet er als volgt uit:
Woensdag 16 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Maandag 2 maart 2020
Maandag 4 mei 2020 (aansluitend aan de meivakantie en voor bevrijdingsdag)
Dinsdag 2 juni 2020 (aansluitend aan tweede Pinksterdag)

Open Avonden
Maandag 16 september
Donderdag 26 maart

Informatieavond 19.00 uur groep 1/2, 5, 6 en 7 20.00 uur groep 3, 4 en 8

CNS De Nieuwe Weg is één van de scholen van

www.vcodekring.nl

Nieuweweg 12 • 3233 BK Oostvoorne • Tel.: 088-1454525
Postadres: Postbus 358 • 3233 ZH Oostvoorne
Email: info@cns.vcodekring.nl • www.cnsoostvoorne.nl

Gymrooster
In het onderstaande rooster kunt u zien wanneer de groepen gaan gymmen. Als een groep aan het begin van de
ochtend gaat gymmen, verwachten we dat u uw kind naar de gymzaal brengt (of dat uw kind hier zelfstandig
naar toe komt). Als een groep aan het eind van de middag gaat gymmen, verwachten we dat u uw kind hier komt
ophalen of dat uw kind zelfstandig naar huis gaat.
Met de groepen 3 en 4 gaan we lopend van / naar de Meander. Met de groepen 5 t/m 8 gaan we fietsen.
Maandag
8.30 – 9.15 uur
10.45 – 12.00 uur
12.00 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur

Groep 3 (moeten bij Meander gebracht worden)
Groep 5
Groep 6
Groep 4 (moeten bij Meander gehaald worden)

Dinsdag
9.45 – 11.00 uur
11.00 – 12.15 uur

Groep 7
Groep 8

Zwemmen
Tot op heden kreeg groep 4 een keer per twee weken zwemles. Met ingang van dit schooljaar gaat dit
veranderen en krijgen de groepen 4 t/m 8 vier keer per jaar (groep 8 3 keer) zwemles. In die weken vervalt de
gymles voor de desbetreffende groep. De zwemlessen worden gegeven op maandagen in de even weken van
13.00-14.00 uur. Ook hier geldt dat we verwachten dat uw kind op deze momenten bij de Meander opgehaald
wordt of van daaruit zelfstandig naar huis gaat. De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan worden
daar door ons gebracht.
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

2, 16, 30 september en 14 oktober
28 oktober, 11 en 25 november en 9 december
6 en 20 januari, 3 en 17 februari
16 en 30 maart, 11 en 25 mei
8 en 22 juni, 6 juli

Contactgegevens
Telefoon hoofdgebouw school:
Telefoon kleutergebouw:
Email directie:
Email MR:
Telefoon BSO Amigo:

088-1454525
088-1454526
info@cns.vcodekring.nl
mr@cns.vcodekring.nl
0181-480441 en 06-16617948

Indien uw kind ziek is, dient u dit voor schooltijd (!) door te geven via een van bovenstaande telefoonnummers.
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