Van de directeur (Door: Meester André)
Het schooljaar is inmiddels in volle gang. Veel ouders hebben we gezien op de
informatieavond en bij de startgesprekken. Fijn om te merken dat u laat weten goed
geïnformeerd te worden over het schooljaar in de groepen. Inmiddels is de website
aangepast met foto’s van alle teamleden per groep en de presentatie op de
informatieavond. Twitter is via de website te volgen met leuke foto’s van bijzondere en
gewone situaties in de school.
Tijdens de klassenbezoeken zie ik dat alle kinderen en juffen/meesters goed aan de
slag zijn. Dit schooljaar besteden we nog duidelijker aandacht aan
woordenschatonderwijs. In alle groepen hangen woordenschatclusters die worden
aangeboden en herhaald. Woordenschat is ook getoetst met CITO als 0-meting. We
merken nu al het verschil. Ouders kunnen woordenschat stimuleren door de kinderen
te laten lezen. Dat kan uit de krant zijn, maar ook jeugdliteratuur in de bibliotheek is
goed om de woordenschat te vergroten. Fijn als u met ons mee doet.
In de groepen 5 t/m 8 zijn we ook gestart om wereldoriëntatie (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur) anders te doen. Vanuit een thema ‘Reizen’ gaan kinderen
onderzoeken wat ze over een bepaald thema kunnen vinden. Hiervoor hebben de
kinderen ICT en studievaardigheden nodig. Op deze wijze leren kinderen om in
groepjes en zelfstandig informatie te zoeken en te verwerken in een presentatie.
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Het team zal over 2 weken dus afreizen naar Texel. De vele complimenten die ons
bereiken, doen ons goed. Natuurlijk zullen er nog dingen zijn die we als team beter
kunnen doen. Dat wordt de rode draad op Texel. Het wordt naast het
studieprogramma een gezellige tijd. We zullen u over de uitkomsten informeren, zodat
u weet wat we hebben geleerd.

In de bijlage vindt u de informatie over het continurooster. De bevindingen van de
aanwezige ouders zijn hierin meegenomen. Na de MR-vergadering komt er een
enquête voor alle ouders. Op 31 oktober a.s. zijn de uitkomsten er en kunnen we u op
de 2e ouderavond informeren over de vervolgprocedure.

Agenda
16 september
1e leerlingenraad

22 en 23 september
kinderen vrij
Team studie2daagse

Leerlingenraad
Op locatie Maasplein en Boerenpad willen we een
leerlingenraad instellen. Leerkrachten en ouders kunnen
hun mening al over de school geven en meedenken. Vanaf
dit schooljaar mogen ook leerlingen meedenken over de
school. In de groepen 5 t/m 8 is een soort verkiezing voor
een groepsvertegenwoordiger per groep. We kiezen een
jongen en een meisje per groep. Elke maand komen ze
onder leiding van een teamlid bij elkaar. We zijn dus heel
benieuwd wie er in de leerlingenraad komt. Het verkiezingsjaar is landelijk al gestart.
Op ’t Nokkenwiel doen we ook een beetje mee.
Voorlezende wethouders
Op Twitter heeft wellicht gezien dat er 2 wethouders bij ons waren
om voor te lezen en in gesprek te gaan
over verhalen uit het voorleesboek. De
kinderen waren onder de indruk en de
wethouder heeft kunnen vertellen welk
belangrijk werk ze voor de gemeente
Alblasserdam proberen te doen. Lezen is
belangrijk en laaggeletterdheid of zelfs
analfabetisme komt nog steeds te veel
voor in Nederland. De school doet er alles
aan om lezen te promoten. Zonder de
steun en inzet van ouders kunnen we niet.
Het steuntje in de rug van de wethouders
was deze week dus prettig. Wellicht ziet u
het als ouder ook als stimulans om meer voor te lezen.

Rommelmarkt Lavendel/Blokweerweg

Op zaterdag 24 september wordt de jaarlijkse rommelmarkt rondom de
Lavendel/Blokweerweg gehouden. De markt duurt van 09.00 tot 14.00 uur. Er zijn
onder meer broodjes hamburger, suikerspinnen, koffie en thee te koop. Verder komt
Mister Vanish het rommelmarktpubliek 2 uurtjes vermaken met zijn goocheltrucjes. En
van 10.00 tot 12.00 uur kun je gratis geschminkt worden door een professionele
schminker. Iedereen is van harte welkom.
Van het deelnemersinschrijfgeld gaat twee euro naar het ‘Troostdekentje’; een
vrijwilligersinitiatief dat zieke kinderen en ouders steunt. Een collectebus hiervoor
staat bij de koffiecorner.

