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Stand van zaken

De Stichting Vrienden van De Nieuwste School is nu
8 maanden actief. Er is nog veel werk aan de winkel,
maar we hebben ook al een en ander bereikt.
Zo hebben we tot op heden van 50 donateurs 5500
Euro mogen ontvangen. Waarvoor hierbij hartelijk
dank! Maar we streven natuurlijk naar meer en doen
hierbij opnieuw een oproep om de Stichting en dus het
concept van De Nieuwste School te ondersteunen! Alle
bijdragen komen ten goede aan het onderwijs en dus
aan de leerlingen. U ontvangt binnenkort een donatieverzoek via de post.
In overleg met Maria Michels, directeur DNS zijn een
aantal typen activiteiten vastgesteld waarvoor de
stichting geld ter beschikking stelt indien een speciﬁeke aanvraag wordt gedaan.
We zullen activiteiten ondersteunen die tot doel hebben om het concept van DNS nog beter in te vullen.
Zoals daar zijn: workshops, gastdocenten en culturele
activiteiten (waaronder Cultuurteelt en het dramafestival). Daarnaast zullen we initiatieven ondersteunen
die het concept van DNS en daarmee ook DNS zelf
proﬁleren in de regio waardoor de school een stevige
positie in de onderwijsmarkt verwerft.

Cultuurteelt

Cultuurteelt is een wedstrijd tussen leerlingen van
DNS op het gebied van kunst. Doel van dit alles is
om leerlingen de kans te geven op een andere manier
met elkaar te werken en talenten te ontdekken en te
ontplooien. Om een fantastische uitvoering in theaterzaal De Vorst mogelijk te maken ondersteunen de
Vrienden van DNS door een deel van de kosten voor
haar rekening te nemen.

Contact
Wilt u reageren op bovenstaande oproepen of
heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
vrienden@denieuwsteschool.nl of bellen naar
bestuurslid Ingrid Andela (06-51256315).
Meer informatie over de Stichting leest u op
www.vriendenvandenieuwsteschool.nl

First Lego League

De First Lego League (FLL) is een wedstrijd die jongeren tussen de 8 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De
opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedeﬁnieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams van maximaal
tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk
te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale ﬁnales. De Vrienden van DNS hebben besloten om deelnemers van DNS te sponsoren
tijdens deze challenge. Het bestuur vindt het project
de moeite waard om te ondersteunen, omdat er een
wervende werking uit kan gaan naar leeftijdgenoten
die aan de wedstrijd deelnemen. Op de site van FLL
zijn bijvoorbeeld een aantal basisscholen uit Tilburg
en omgeving aangemeld voor deelname. Voor meer
informatie zie ﬁrstlegoleague.techniekpromotie.nl

Workshops

Voor het formuleren van leervragen voor het eigen onderoek creëert DNS een rijke leeromgeving. Dat doet
zij bijvoorbeeld door het inzetten van workshops die
gegeven worden door professionals of ouders (vanuit hun expertise als professional). Vrienden van DNS
heeft besloten om een aantal workshops te sponsoren
waarvoor externen nodig zijn en waarvoor een geringe vergoeding beschikbaar moet zijn.

Kennisnetwerk ouders

Samen met de medewerkers van DNS willen we
een database aanleggen waarin we ouders en hun
beroep, hun speciﬁeke hobby of kennis noteren.
Ouders die een bijdrage willen leveren door hun
expertise in te zetten voor DNS vragen we om zich
te melden en aan te geven op welke wijze zij met
hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan
het onderwijs op DNS of aan andere onderwijs
gelieerde activiteiten. Wij denken daarbij aan het
geven van gastlessen, workshops, begeleiding en
ondersteuning van (buitenschoolse) activiteiten of
ondersteuning van de Vrienden van DNS. U kunt
zich aanmelden bij secretaris Piet Hagenaars via
vrienden@denieuwsteschool.nl.

