Van de directeur (Door: Meester André)
De Kinderboekenweek is gestart en dat is te zien in de school! Diverse opa’s en oma’s
zijn in de klassen gesignaleerd. Het is erg goed en leuk dat ze op school zijn om voor
te lezen of om spelletjes te doen. We proberen de leespromotie op school in
samenwerking met de bibliotheek duidelijk te maken aan kinderen en ouders. Lezen
kan in de Kidsweek, in strips, uit jeugdliteratuur en via de digitale weg. Probeer het
ook thuis te stimuleren. Het is belangrijk voor de uitbreiding van de woordenschat en
eigenlijk de basis van het leren. (Voor)lezen is leuk!
Het team werd afgelopen week aangenaam verrast door de Activiteitencommissie
(AC). In elk lokaal staat nu een prachtige bos bloemen. Het is voor de leerkrachten fijn
dat er zo’n internationale dag voor de leerkracht bestaat. De druk op het (basis)
onderwijs is in de loop der jaren toegenomen. Alle maatschappelijke problemen
worden door de landelijke politiek vaak bij de basisschool gelegd. We doen ons best
om de kinderen te onderwijzen en voor te lichten, maar we zullen een keuze maken.
Anders wordt het te veel. Taal en Rekenen staat anno 2016 nog steeds centraal.
Daarnaast zijn er talloze zaken belangrijk voor kinderen.
Volgende week dinsdag komt de inspectie bekijken hoe ’t Nokkenwiel het doet. In
principe komt de inspectie elke 4 jaar een kwaliteitsonderzoek doen. Tegenwoordig
wordt dat met onze eigen evaluatie vergeleken. In de studie3daagse werd opnieuw
duidelijk dat we met veel plezier bezig zijn op de school voor de kinderen en de
ouders. De visie en de missie van de school is gericht op de toekomst.
Ons nieuwe slogan wordt: ’t Nokkenwiel draait om uw kind!
De definitieve uitwerking komt
terug op de studie2daagse in
november. We gaan vanuit de
vernieuwde visie/missie ‘Next
Generation Learning’
vormgeven. We zijn er mee
gestart en zoeken de juiste
vorm voor ’t Nokkenwiel voor
met name de bovenbouw. De
structuur van de dag en de
week past bij een Daltonschool.
Toch willen we nog meer ruimte
voor ‘onderzoekend leren’ en
‘reflectie’. Dat zijn vaardigheden
die elk kind later nodig heeft. De
juiste balans vinden is voor het
team de uitdaging waar we voor
staan.
De enquête in verband met het
continurooster is door de MR
opgestart. We willen het liefst
100% meningen per gezin.
Sommige kinderen worden in
twee gezinnen opgevoed, dus dan zijn er ook 2 meningen die meetellen. We zijn heel
benieuwd naar uw mening. De MR gaat de stemmen tellen en ik vertel u graag op
maandag 31 oktober om 19.30 uur wat de uitslag is. De 2e avond over verandering
van schooltijd is voor alle ouders weer te bezoeken op locatie Maasplein. We hopen
dat er weer een grote opkomst zal zijn.
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Leerlingenraad is gestart
Melle, Kristel, Marit, Niels,
Lucas, Noa, Renate en Noortje
De vertegenwoordigers uit
de groepen 5 t/m 8 weten
hoe belangrijk is om op een
goede manier mee te praten
over de school. Eigenlijk zijn
ze een beetje een parlement
van de school. De eerste
keer hebben we gesproken
over de voor-en nadelen van
een tropenrooster/5-gelijke
dagenmodel. Ook zijn er
allerlei problemen ingebracht
waar we oplossingen voor
kunnen bedenken. Het
verslag komt op de website
te staan. Voor de volgende
keer gaan we het hebben
over een geschikte goede
doelen-actie en de
vragenlijst veiligheid.

Celine, Kimberly, Kaj, Annabel, Nino en Jamillo

Ouders in de VVO gezocht
De VVO heeft voorlopig 3 bestemmingsdoelen voor dit schooljaar vastgesteld:
1. Techniektorens
2. Leermateriaal voor Engels groep 1 t/m 8
3. Bijdrage voor leerzame excursies
Er kunnen nog doelen bijkomen, maar er wordt goed gekeken wat echt voor alle
kinderen nuttig is voor beide locaties. De kinderen en de leerkrachten zijn er heel blij
mee.
De VVO zoekt nog wel een penningmeester en 2
leden. De leerkrachten zullen met name ouders in
de groepen 1 t/m 5 benaderen. U kunt zich ook
aanmelden bij de VVO l.van.steenis@opa.nl

Agenda
13 oktober
boekenmarkt
Kinderboekenweek

15 t/m 23 oktober
herfstvakantie
31 oktober
2e avond
Continurooster
10 november
Thema-avond
beelddenken

Personeelsnieuws
Per groep wordt u sinds dit schooljaar geïnformeerd door de maandmemo. We hopen
dat dit de communicatie verbeterd, zodat u nog beter geïnformeerd bent.
In sommige groepen zijn er andere leerkrachten gekomen door zwangerschapsverloven.
Groep 4a Boerenpad: Meester Eelko heeft het overgenomen van juf Leontien die
deze week met verlof is gegaan.
Groep 5b/6b Maasplein: Meester René geeft elke week les in groep 5 in de groep
van juf Jacqueline. Zij is deze dag ambulant om alle ICT-zaken te regelen.
Kleutergroep(en) Maasplein: Juf Wendy komt terug als locatieleider en leerkracht
van de 2e kleutergroep op Maasplein. We zoeken nog een leerkracht. De vacature is
geplaatst.
We zijn met de AC druk bezig om alle activiteiten te organiseren. Per groep willen we
graag één of twee klassenouders. Hopelijk gaan we dat voor elke groep vinden.
Plusklas gaat starten
Na de
herfstvakantie start
juf Marjon op de
vrijdagmiddag met
een plusklas voor
groep 6, 7 en 8. Zo
krijgen de kinderen
die duidelijk meerof hoogbegaafd zijn
extra uitdaging en
krijgen ze de
gelegenheid om
echt te leren en
ervaringen uit te
wisselen. De kinderen zullen zelf op een moderne manier rapporteren wat ze er
allemaal doen. Dit is dan te lezen via de website. De ouders van de geselecteerde
kinderen zijn geïnformeerd. Via een sponsor hebben we de Pittige Plustorens besteld.
We zijn blij dat we naast alle extra uitdaging in de groep, en RT door arrangementen
er nu ook een plusklas is.
Thema-avond beelddenken
Er zijn kinderen die moeilijker kunnen leren. De oorzaak kan
‘beelddenken’ zijn. Eigenlijk worden we allemaal geboren als
‘beelddenkers’. Taal gaat een steeds belangrijker rol spelen. Dat wil
niet zeggen dat alle kinderen ‘taaldenkers’ worden. Op donderdag
10 november van 20.00-21.30 uur zal Esther van Grootel van
Unieke Wijze vertellen over beelddenken. De avond wordt gehouden
op het Maasplein. Iedereen is welkom. U kunt zich opgeven door
een e-mail te sturen naar a.lammers@nokkenwiel.nl In verband met
het aantal stoelen en catering willen we dat graag weten.
Esther zal dit ook regelmatig met het team bespreken, zodat ’t
Nokkenwiel ook bekend is met de aanpak van de Beelddenkers op
onze school. In de bijlage de uitnodiging om door te sturen naar andere
belangstellenden buiten ’t Nokkenwiel.
Computers in de verkoop
Door de aankoop van de laptops zijn 40 computers overbodig geworden. Het gaat om
complete computers, “kast”, beeldscherm, toetsenbord en muis, die u kunt overnemen
voor € 35,00 per stuk. Een mailberichtje naar Branko b.trousset@nokkenwiel.nl is
voldoende. Wees er snel bij want op = op!

