Van de directeur (Door: Meester André)
We zijn erg blij dat iedereen veilig en in goede
gezondheid terug is van vakantie. We genieten
van alle verhalen en zeker in deze tijd van hitte
verlangen we naar de vrije tijd waarin je even niets
hoeft. Het team en WASKO hebben in de vakantie
hard gewerkt na een verbouwing en verhuizing.
Dat was niet makkelijk, maar u heeft kunnen zien
dat het goed is gelukt. Het resultaat mag er zijn;
de laatste dingen worden nog in orde gemaakt.
Het houten gebouw blijft nog even staan totdat de
gemeente het signaal geeft dat het weg mag.
De informatieavond op woensdag 31 augustus
wordt van harte aanbevolen. De leerkrachten
willen graag de belangrijkste dingen van het
nieuwe schooljaar aan u vertellen. Zeker vanaf
groep 3 t/m 8 is er veel veranderd en verbeterd.
Nieuwe methodes en een andere werkwijze. Wij rekenen op uw komst. De 1e ronde is
van 19.30-20.15 uur en de 2e ronde is van 20.30-21.15 uur.
Op 7 september is er een informatieavond in de grote ruimte op locatie Maasplein.
Graag wil ik u dan meer vertellen over het continurooster en wat de voor- en nadelen
zijn van 5 modellen. Na deze avond houden we een enquête. Vanzelfsprekend
worden alle ouders ook schriftelijk geïnformeerd. U kunt op 7 september meepraten.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
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In de jaarkalender kunt u lezen dat we op 22 en 23 september naar Texel afreizen.
We zijn als team een andere weg ingeslagen en dat gaat duidelijk de goede kant op.
Op Texel gaan we de puntjes op de i zetten en letterlijk de nieuwe koers varen.
Overblijven (Door: Marga de Graaf)
Het schooljaar is weer begonnen en ook bij de overblijf staan we weer 4 dagen in de
week klaar om uw kinderen tussen de middag op te vangen. Op het Boerenpad
hebben we dit jaar geen eigen lokaal meer maar zijn we te gast in een paar
klaslokalen. Even wennen maar we doen ons best er een gezellig overblijfuurtje van te
maken. Op het Maasplein blijven we net zoals vorig jaar met de kleuters over in een
lokaal naast het kleuterlokaal en met de oudere kinderen in de gang boven.
Alle kinderen die bekend zijn bij de overblijf hebben een brief mee gekregen met de
vraag om wat informatie aan ons door te geven. Als u het nog niet gedaan hebt wilt u
deze brief a.u.b. zo snel mogelijk invullen en aan de leerkracht van uw kind geven.
Elk kind kan tussen de middag bij ons overblijven. Het is wel de bedoeling dat u
daarvoor een overblijfkaart koopt en we zouden het zeer op prijs stellen dat u voor de
eerste keer overblijven contact met ons op neemt.
Elke maandagochtend is er de gelegenheid om op school overblijfkaarten te kopen. Op
het Boerenpad is dit in de kleuterhal en op het Maasplein op de gang voor het
kleuterlokaal. In het lijstje onderaan ziet u waar en wanneer. Het is ook mogelijk om
geld over te maken op bankrekeningnr. NL 11 SNSB 0937 7020 64 t.n.v.
overblijfcommissie ’t Nokkenwiel te Alblasserdam onder vermelding van de naam van
het kind. Meer informatie vindt u in op de website van school.
Boerenpad
Maasplein
29 augustus
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
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Ouderjaarkalender
Hoewel de kalender toch door velen is doorgenomen, blijken er toch een foutje
ingeslopen te zijn. De schoolfotograaf komt wel in de aangegeven week, maar dan op
maandag, dinsdag en woensdag. Alle informatie per activiteit komt via de FLITS of via
de leerkracht. Maandelijks krijgt u een maandmemo van de leerkracht belangrijke
informatie voor de groep. In principe op de 1e dag van de maand kunt u het
verwachten.
Startgesprekken
Volgende week maandag en dinsdag worden alle kinderen besproken met de IB-er en
de directeur. Vanaf 5 september zijn er de startgesprekken waar u een formulier voor
invult. Naar aanleiding van dit formulier en de groepsbespreking is er een een
startgeprek met de leerkracht. Dit gesprek is erg belangrijk, dus we hopen dat alle
ouders er gebruik van maken.
Natuur BSO opening

Yoga voor kinderen (Door Majanka Keijer, beoogd voorzitter VVO)
Yogaschool Plezier in Yoga biedt een cursus kinderyoga aan van vijf weken. De
cursus wordt geven op het MFC en is bedoeld voor kinderen van 6-10 jaar. Er wordt
gestart op vrijdag 2 september. Tijdens deze cursus maken de kinderen kennis met
verschillende soorten yogahoudingen. Deze worden op een speelse manier
aangeboden. De yogales wordt altijd afgesloten met een ontspanningsoefening. Meer
informatie op: www.plezierinyoga.nl.
Oproep luizencommissie
Om onze school luisvrij te houden, worden alle leerlingen regelmatig door de leden
van de commissie gecontroleerd. De commissie heeft versterking nodig en doet hierbij
een oproep voor hulp. Informatie is in te winnen bij Anja de Jong via
anjadejong76@gmail.com.

