Afsluiting van de Week van het Openbaar Onderwijs
Vanmiddag heeft in Sporthal de Blokweer de muzikale afsluiting van De week van
Openbaar Onderwijs plaatsgevonden. Afgelopen week is op beide scholen onder
leiding van de muzikanten van het Fort van de Verbeelding hard geoefend met dit
optreden als geslaagde afsluiting. Alle leerlingen van Het Palet en ’t Nokkenwiel
hebben opgetreden voor wethouder Kraijo, bestuursleden van SOBA, andere
genodigden, de pers en natuurlijk voor u als ouders. Van beide scholen deden er een
aantal kinderen maar ook ouders mee in het instrumentenorkest.
We bedanken u voor uw enthousiaste reacties. Een speciaal bedankje is er voor alle
mensen die (voor en achter de schermen) voor de goede organisatie gezorgd hebben!
Foto’s en filmpjes zijn op onze site terug te vinden.
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Voor dit optreden hebben de kinderen een T-shirt van school ontvangen. We
verzoeken u om het T-shirt ongewassen maandag 26 maart a.s. weer in te (laten)
leveren op school. Na inlevering van het shirt ontvangt uw kind een attentie.
’t Nokkenwiel rekent ook op de Grote Rekendag
Burgermeester Paans opent op woensdag 28 maart op ’t Nokkenwiel de Grote
Rekendag. Zoals in de vorige Flits al vermeld, doet onze school die dag mee aan
deze landelijke Rekendag. Om hier
extra aandacht voor te vragen komt
burgermeester Paans om 08:45 uur
op locatie Maasplein om hiervoor
het startsein te geven! Op het
Boerenpad starten we om 8.30 uur
met de groepsdoorbrekende
rekenactiviteiten. Tijdens de
rekendag werken de volgende
groepen samen: Groep 1-2, 3-4, 5-6
en 7-8. De kinderen zullen
verschillende vaardigheden
gebruiken. Het doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht
op en maakt rekenen nog leuker!
Paasontbijt
Het jaarlijks Paasontbijt wordt gehouden op
donderdag 29 maart. U heeft onlangs de
benodigde informatie per mail ontvangen.

Schoolkamp en schoolreis
Groep 7 gaat na het Paasweekend op kamp. Zij
zijn van 3 april tot en met 6 april op kamp naar
Loon op Zand.
De schoolreizen voor de groepen 1 tot en met 6
en de groepen 8 zijn op woensdag 23 mei 2018
gepland.

Uitnodiging Babbelcafe donderdag 12 april
Safe the date:
Heeft u iets te melden dat van belang is voor de school? De ouders van de
medezeggenschapsraad, de vereniging van ouders en het team waarderen betrokken
ouders. We nodigen u uit voor een informele bijeenkomst op donderdag 12 april 2018
aanvang 20.00 uur in het speellokaal van het Boerenpad. We zijn nieuwsgierig wat u
te vragen of te vertellen heeft. Geef u op per mail (l.vansteenis@soba-scholen.nl),
uiterlijk dinsdag 3 april 2018.
Actie Doekoe
Bij de COOP-supermarkt aan het Scheldeplein wordt vanaf maandag 19 maart tot en
met zondag 22 april een nieuwe Doekoe scholenactie gehouden! Spaar mee en geef
uw Doekoe aan onze school. Met deze Doekoes wordt gespaard voor sport- en
spelmaterialen voor beide locaties.
Korfbalwedstrijden
Afgelopen zaterdag is het Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3, 4 en 5 gehouden
met een mooi resultaat! Groep 5 is tweede geworden en groep 4 zelfs eerste.
Iedereen verdiend een compliment voor haar/zijn inzet. Ouders worden bedankt voor
de hulp.
Schoolzwemwedstrijden
Van Zwemvereniging De Wiekslag:
Als zwemvereniging kijken we terug op zeer geslaagde Schoolzwemkampioenschappen op 14 februari jl. Bijna 100 kinderen van de basisscholen in
Alblasserdam hadden zich ingeschreven voor dit gezellige sportevenement. Er werd
hard gezwommen en de kinderen werden aangemoedigd door hun schoolgenoten en
het publiek op de tribune. Naast de vele individuele prijzen is de Twijn de winnaar
geworden van het scholenklassement. Het Kompas werd tweede en ‘t Nokkenwiel
werd derde. Op de vierde plek de Schalm en op de vijfde plek Het Palet. De eerste 3
scholen mogen met een schoolteam deelnemen aan de regionale
Schoolzwemkampioenschappen die zullen plaats vinden op 26 mei in Sassenheim.
En één team mag in ieder geval meedoen met de finale op 23 juni in Alblasserdam.
Aan de regionale schoolzwemkampioenschappen mogen de beste drie scholen van
de lokale schoolzwemkampioenschappen met een team meedoen. We hebben op
basis van de regels de 6 snelste zwemmers per school geselecteerd. Voor ’t
Nokkenwiel zijn dit:
- Dhani Kromdijk - onderbouw
- Laial al Hendi - onderbouw
- Ivo Bot – middenbouw = Wiekslag lid
- Liselotte Zonnebeld - middenbouw
- Eva Bot – bovenbouw = Wiekslag lid
- Julia Kruithof – bovenbouw = Wiekslag lid
Er zijn tijdens de Schoolzwemkampioenschappen veel foto's gemaakt. Een deel van
de foto's staat op de facebook pagina van ZPC Wiekslag. Een ander deel van de
foto's is op een besloten gedeelte van de website van de fotograaf geplaatst. We doen
dat omdat er binnen ZPC Wiekslag het beleid is om kinderen buiten het zwembad
gekleed in badkleding niet te publiceren op algemene websites.

U kunt de foto's van de Schoolzwemkampioenschappen en de prijsuitreiking bekijken
op: http://www.huizerfotografie.nl/schoolzwemkampioenschappen-2018/ Het
wachtwoord is SzK@2018 (let op: hoofdlettergevoelig)
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