Van de directeur (Door: Meester André)
Het is een mooie tijd op school. Buiten kleurt het herfst, Sinterklaas is in aantocht en
we gaan met elkaar feest vieren. Het team is ondertussen bezig om na te denken over
‘Next Generation Learning’. We hebben goed nagedacht over de toekomst en hebben
i.o.m. de MR en het bestuur besloten om het volgend schooljaar niet verder te gaan
als Daltonschool. Dit betekent niet dat er iets gaat veranderen in ons onderwijs. Wel
willen we als gewone openbare school verder. De Daltonschool leidt te vaak tot
verwarring bij nieuwe ouders.
Na de kerstvakantie wordt de extra kleutergroep gestart op het Maasplein. De ouders
van groep 1-2C worden door juf Liza geïnformeerd. We zijn blij dat dit mogelijk is.
De uitslag van de enquête over het continurooster is uitgebreid en zorgvuldig in de
MR besproken. De conclusie was uiteindelijk dat we over gaan tot het 5-gelijke dagen
model. Elke dag naar school van 08.30 tot 14.00 uur. Alle kinderen eten op school.
Het team gaat nu nadenken hoe we de pauze gaan
organiseren.
De school is duidelijk in beweging waarbij we het kind
centraal stellen. We willen de kinderen kennis en
vaardigheden mee geven. We merken dat we wel
duidelijke keuzes moeten maken. Samen met uitleg
over het 5-gelijke-dagen-model zal ik dat in het
voorjaar van 2017 op de uitgestelde ouderavond
verder uitleggen.
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MR
Onlangs heeft de MR van ’t Nokkenwiel een enquête gehouden onder de ouders. De
uitslag van deze enquête is bekend en de MR heeft hierover vergaderd met de
directeur.
Er hebben in totaal 158 gezinnen aan de enquête mee gedaan. 80 gezinnen waren
voor het 5 gelijke dagen model; 36 gezinnen wilden het huidige rooster behouden; 42
ouders hadden een voorkeur voor een andere optie.
De MR heeft n.a.v. de uitslag besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar te
gaan starten met het 5 gelijke dagen model. Voor vragen of opmerkingen over dit
besluit kunt u terecht bij de voorzitter van de MR: Marjon Auceps.

VVO nieuw bestuur
Woensdag 2 november vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats van zowel
de AC (activiteitencommissie) en de VVO (Vereniging voor Ouders). Tijdens deze
vergadering is een voltallig nieuw bestuur benoemd voor de VVO: Angelique Lopez
(secretaris), Remco de Boer (penningmeester) en Majanka Keijer (voorzitter). De VVO
wordt aangevuld met Jacqueline van den Bergen (algemeen bestuurslid) en
Jacqueline Marijt (namens de leerkrachten).
Veel dank gaat uit naar het vorige bestuur: Marcel Schippers, Michael van Milt en
Leonora van Steenis. Jullie hebben iets moois neergezet voor de school!
Op dit moment bestaat het voltallige bestuur van de VVO uit ouders van het
Maasplein. Ouders van het Boerenpad, ook uw hulp kunnen wij goed gebruiken! Heeft
u interesse in een bestuursfunctie of wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mailtje
naar: vvo@nokkenwiel.nl of u belt met Majanka Keijer (06-29104301).

Agenda
14 en 15 november
Studie2daagse
Next Generation Learning

Week van de kindermishandeling
Centrum voor Jeugd en Gezin attendeert ons op de week tegen kindermishandeling
van 14 t/m 20 november. Helaas gebeurt het nog veel te veel dat kinderen slachtoffer
zijn van mishandeling. Dat kan niet de bedoeling zijn. Neem ook eens een kijkje op de
website van www.weektegenkindermishandeling.nl. Hier staat meer informatie over wat
te doen.

Jonger Oranje Talentendag (in Topsportcentrum Rotterdam)
Maandag 2 januari a.s., in de kerstvakantie, zal SportsGen
sportmarketing in samenwerking met Sparta Rotterdam de
Jonger Oranje Talentendag organiseren. Locatie van deze
plezierige voetbaldag is Topsportcentrum Rotterdam.
Jonger Oranje
Sinds 2007 wil Jonger Oranje elke voetballer in Nederland een
unieke kans bieden om de scouts van profclubs te overtuigen van hun talent. Wat de
medewerkers van SportsGen net niet lukte moet voor de deelnemers wel haalbaar
zijn: profvoetballer worden.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag Zaal draait het om lekker voetballen, nieuwe
vriendjes maken en een onvergetelijke dag beleven onder het oog van scouts van
Sparta Rotterdam. Dat zijn de ingrediënten waar jongens en meisjes – geboren tussen
2005 en 2011 – van kunnen smullen.
Behoefte naar zaalactiviteit
Zaalvoetbal wordt steeds belangrijker. In Spanje en Brazilië speelt men al in de jeugd
om een betere techniek/balbehandeling te krijgen. Ook in Nederland wordt steeds
meer aandacht geschonken aan zaalvoetbal. Ajax is een aantal jaar geleden
begonnen met zaalvoetbal voor de jeugd. Dit is opgezet door Wim Jonk (voormalig
Hoofd Jeugdopleiding), ook met de bedoeling de jeugd een beter techniek te geven en
het idee van het vroegere straatvoetbal terug te laten komen.
Twee seizoenen geleden heeft Jonger Oranje onderzoek gedaan naar de behoefte van
een activiteit in de zaal. Daar werd enthousiast op gereageerd en in overleg met
Topsportcentrum Rotterdam en Sparta Rotterdam wordt dit
seizoen een Jonger Oranje Talentendag georganiseerd in
Zuid-Holland.
Opzet Jonger Oranje Talentendag
In de hallen van Topsportcentrum Rotterdam wordt een
toernooi gespeeld. Alle jongens en meisjes krijgen de kans
om bij Jonger Oranje hun droom te verwezenlijken: een
stage bij Sparta Rotterdam en/of een plek in het Jonger
Oranje regioteam.
De scouts van Sparta Rotterdam selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag
Zaal de beste spelers in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar (2009, 2010 en 2011),
Onder 11 (2007 en 2008) en Onder 13 (2005 en 2006). Zij gaan aan het einde van het
seizoen meedoen aan de Jonger Oranje Finals.
Droom verwezenlijken
De ervaring leert dat alle deelnemers een fantastische en leerzame voetbaldag met
vooral heel veel plezier beleven. In het verleden hebben meer dan 100 kinderen via
Jonger Oranje de overstap gemaakt naar een profclub. Zij zijn allemaal een stap
dichter bij het verwezenlijken van hun droom: profvoetballer worden.

ABC-sport
In de bijlage een flyer over Pleinsport.

