
juni 2018‘t nieuwland



Eind mei, nog enkele weken resten ons van dit schooljaar. Wat 

gaat de tijd toch snel.

Iedereen maakt zich ondertussen op voor de komende toets-

periode, de komende oudercontacten en het komende school-

jaareinde.

Als directeur zit ik met mijn gedachten in een spreidstand. Ener-

zijdszijds ben ik nog druk bezig met het huidig schooljaar, maar mijn 

gedachten gaan uiteraard ook al naar volgend schooljaar. Heel 

wat zaken moeten geregeld worden nog voor eind juni. Elke leer-

kracht moet nog een klas worden toegewezen en deze klassen 

moeten nog bevolkt worden met leerl ingen.

Met de hulp van het team komt dit zeker allemaal in orde.

Er werd al enkele keren gemeld dat wij in onze school volop bezig 

zijn met een update van onze schoolVISIE. Deze update is zo goed 

als afgerond.

In het nieuwe schoolreglement zal de vernieuwde VISIEtekst 

worden opgenomen maar hou zeker de school tijdens de grote 

vakantie in de gaten, want daar zal zeker iets op verschijnen. De 

banners met Nieuwland, groot in kleine dingen zullen verdwijnen.

Wat komt er in de plaats? Voor ons een weet, voor u een vraag!!!Wat komt er in de plaats? Voor ons een weet, voor u een vraag!!!

Ik wens iedereen nog een aangenaam einde van het schooljaar 

toe.

Eind juni volgt een laatste Nieuwsmobiel met praktische 

regelingen.

Patrick Van Nieuwenhuyse, directeur
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opbrengst vastenacties



rundsbouletten

groentensaus

trivell i

visfi let 

choronsaus

spinazie

puree

vol-au-vent met champignons

cruditeiten

gebakken aardappelen

gevogelteburger

tomatensaus

erwtjes

gekookte aardappelen

hesp in tomatensaus

elleboogjes

kip

appelmoes

puree

spaghetti bolognaise visfi let met brevalsaus

gestoofde wortelschijfjes

gekookte aardappelen

boomstammetje met jachtsaus

bloemkool

puree

vissticks

provençaalse mix

rijst

kalkoenfi let

veenbessensaus

cruditeiten

puree

Ardens gebraad

Duivelse saus

prinsessenbonen

gekookte aardappelen

rundsbouletten

mosterdsaus

wortelstamppot

kippenhaasje

currysaus

ananas

rijst

stoverij

rauwkost

gekookte aardappelen
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